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menta, aqui no Senado. V._ Ex• ~preendeu bem o morá tragado na voragem do esquecimento, como o Senaapelo de V~ Ex•, que foi oportuno, nós já tínhamos toma~
mento de dificuldade que passa o nosso_ Estado, mas endor, e atual Governador, Josê RiCha.
do a deliberação de fãier uma nova sessão e colocar. O
tendeu também que estâ uma situação eventual no ParaSr. Presidente e Srs. Senadores, é evidente que a defesa
que não Sei s_e vai resolver a questão, por fatos superve~
nientes.
nã" que, com dificuldade ou o_ão_difl_çyldade, o Pa,ranâ ---~.g!,!~_Q!.<ÚW~_!igni_flc<!_ u~_v_ot~_g_u~ se~á dado ao Rio de
tem sido, como Estado, um dos grandes obreiros deste
Em discU$s_ão_~_(_P.aus.a...)
Janeiro, cidade que é como que uma següaa -nãtureia aePaís; tem ajuntado, e muito, o seu esforço para a grandeNão havendo quem peça a palavra, encerro a discustodos nós.
s-ãO. ------- -- za nacional. V. Ex• faz as referências, Que faz, ao ·emiO
SR.
PRESIDENTE
(José
Fragelli)Sr.
Senador,
Em votação.
nente Senador Roberto S_aturnl.O_o, as quais endosso-e me
peço·a-v. Ex• que encerre o seu pronunciamento porque
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram perpermito embaixo subscrever; trata-se, realemente, de
seu tempo já há muito ultrapassado.
manecer sentados. (Pausa.)
uma das figuras mais respeita:dãS; mais admiradas que
Aprovado,
esta Casa possui; por aqui pi:!Ssifrido a honrou, a lustrou,
O sR-:-HEL VIolO NUNES --Sr. Presidente, já estOu
A matéria vãi à Comissão de Redação,
a dignificou. Mas, eu queria aduzir também que-por esta
encerrando às considerações mesmo porque, todos va~
Casa pássou, nesta Casa aqui teve assento o atual GoveT~
fios ouvir agora, e-não apenas ouvir, mas aplaUdir tamO Sr. Enéas Faria--sr. Presidente, peço verificãção
nadar do Paranâ, e aqui desenvolveu, com o testemunho
de _votação.
bém as palavras do nobre Senador Álvaro Dias, do Estado do· Paraná~·------ ·
dos Senhores que com ele conviveram nesta Casa, um
O SR~ PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Vai-se proce~
trabalho operoso, p~odutivo, sério, decente, digno, aliás,
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
der à verificação d"e votação requerida pelo nobre Senaigual ao que está realizando, hoje, à frente da adminisdor Enéas Faria.
tração pú.blica no Estado do_ Para_nã_,_ Um_ .G_o_vern~dor ________ ~ --~!· Álnro Dias ---Sr. Presidente, peço a palavra
Solicito aos Srs. Senadores que_ ocupem seus lugares .
. dedicado à causa pública, um Governador que colocou a
p~l~_ 0 _Ede":l_._ ________
_
_
_
(Pausa.)
sua adminstração sob as_l;)and_eiras d-ª.._moraliçiade ~_Q_a--'-~-~-=-----'-0- SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
Como vota o Líder do PMD B?
palavra, -pela ordem, ao Sr. Senador Álvaro Dias.
competência, um Governador que resgatou a imagem do
Paraná, um Governador que tem feito, pela sua ação;
O SR. HI':L!O GUEIROS-~ Sim.
pelo seu talento, pela sua capacidade, o nosso Estado
O SR. ÁLVARO l)JAS (PMDB- PR. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
produzir e produzir mais. Te_m_ fç_j_to, inclusive, a opinião
___S~_re_y~~'?--º'-º---ºr_a_clqr'.) - Sr~ Pre~~d_ente~ Srs. -~ep.ac!q~
Líder do PDS?
pública -nacional olhar com respeito e com a~miração
res:
aquilo que acontece, hoje, em nosso_ Estii,.do._EtJ eu_-ª9!1.::'_
0 SR. MURIW BADARÓ - Sim.
--~-~!JJ._Q_p_r_ª~!:QP~sito_dQ_~nadQ_T _He~yídi~_Nt!_!!_~_§eja
ziria para terminar, emine-nte Senador, o aparte que sei
ganhar tempo, não sei com que objetivo, não pósso dei~
O
SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
já se estende, o seguinte: nós não viemos pedir celCrida~
xarde manifeStar tambêm nesta Casa_ o meu inçonforLíder do PFL?
inismo; em relação àquilo que considero, no Iil.ínioi~.
de, o Paraná são está pedindo urgência, o Paran~ não es~
uma deSConsideraçãO para com o Paraná.
tá pedindo privilégiõ" regimental nesta Casa. Há já muiO SR. CARLOS CHIARELLI - Sim.
ontem- à noite houve um entendimento entre LidetoS_dias, há já meses, se encontra aqui no Sen_ado esse
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
-=Yai-rç-aos~e-aMes-a---;--de
que
a
pauta
obstruída
na
tarde
de
projeto. O projeto tramitOU pelas Comissões, recebeu _
Líder do PDT?
ontçnl., seria--VOúlcfa -imediatamente, após o encerramenpareceres judiciosos, acalentados, analisados de todas as
to da sessão que deliberou sobre o ~·pacote econômico"
O SR. JAISON BARRETO - Sim.
Comissões técnicas da Casa. E aguardou, pacientemente, -do Governo. No entanto, inexplicavelmente, o Sr. Presia oPortunidade que, quando propícia viesse à Ordem. do
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Srs:Senadente
coloca
em
votação
uma
out-ra
proposta
que
chegou
Dia para ser examinado. Contrasta isso, o fato de qll~'
d9res jã_ podem vOtar. (Pausa.)
·----a--esta Casa r_ecentemente, recebendo parecer, em pleontem, chegou nesta Casa, o pedido de autorizàção da
--h"âfio;-das Comissõe.s desta C_asa.
(Procede-se à votação)
cidade do Rio de Janeiro e.hoje, já está a_{ pai-a Ser votaDisse bem o_ Seri.ador Enéas Faria, há cerca 4e 3 _ou 4
do. Eu agradeço a V. E_x~
-meses vr:m se arrastando pelas Comissões técnicas da
Casa, a proposição paranaense, seguramente há mais de
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O tempo de
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Um mês. Há quase dois meses tive _a oportunidade de reV. Ext esgotou e eu gostaria que V. Ex" concluísse o seu
7\-derbal
Jurema
--Ia!<!-!:_~3e Projeto na Comis_São d_e_Econo_rnia do Senado.
pronunciamento.
--Alfredo Campos
Inexplicavelme-rife o Pre51diriie-.J(iSéFragenr rios-orerece
América de_ Souza
O SR. HELV!DIO NUNES ~sr. Presidente, eu go~ -~~uma justificativa que não podemos àceitar. Diz V. Ex"
Benedito Ferreira
taria de, antes de concluir_o pronunciamento, de solicitar
que este projeto_ por ter sido discutido ontem, em sessão
Carlos Chiarelli
a V, Ex• que descontasse do tempo que regimentalmente
ordinária, só poderia ser discutido novamente e votado
César Cals
me é concedido, os minutos etil que acOnteceu uma s-es--em itõva- SeSsão -ofdíriái-ia___
-- ·
·
Cid Sampaio
são paralela no recinto do nosso Senado.
o-'S:R: PRESIDENtE (JOs-é Frãgelli) -V. Ex' me
-Enêas Faria
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu contei,
E-unice Michiles
perdoe, eu não disSe que só poderia. Eu disse que fazia
mas eu acho que não foi além de um minuto. Eu _concedo_
_part~_ c!e lJma_s~ã9:_()rdi_nâria, e que agora estáVamos
Gum~erme Palmr;;:ira
mais esse um minulo e até dois, a V. Ex•
numa sessão ex.traordinãria, tanto que Vamos fazer uina
Hélio Gueiros
ordiriâria e colocar isso. Eu não disse _só poderia; V. Ex~
Jaison Barreto
O SR. HELV!DIO NUNES- Eu agradeço a resti- -Jqão Calmon
pode conferir as 1_1otas taquigráficas. -tuição do prazo que V. Ex• me concede. Desejo ag-radeJoão Lobo
-o SR. ÁLVARO DIAS- Então, não houve nem
José Lins
cer a participaÇão do Senador Enéas Faria o qual, como
Lomanto Júnior
mesmo uma justificatiVa, ainda, Sr. Presidente, ê mai&
que completou as considerações que venho formulando
grave.
Lourival Baptista
sobre o real entendimento da preterição, de que vem sen_____ O SR.__R_~~SID~~::r'E (J~__§i_§ F_ragell!) ~-:- Houv__:_um
Luiz Cavalcante
do vítima, o Estado do Paraná.
fato e um fato regimentar.
- --- -------'-Mário -Maia
Parec_e, entretanto, Sr. Presidente, que<? Senador EneMaurO Borges
as Faria é voz escoteira, e é estranhável que aqui estanO SR. ÁLVARO DIAS - 0 que houve, Sr. Presiden~
Milton Cabral
do, participando desses trabalhos, o nobre Senador Ãl~ _
Murilo Badaró
te, foi um entendimento ontem à noite e ficou muito elavaro Dias ...
·---~ ro. Eu sempre achei que en-tendimentos nesta Casa se daRoberto Saturnino
vam para ser cumpridos. Faço um apelo a V. Ex.•, Sr.
O Sr. Álvaro Dias- Estou eSperando o final do seu
longo discurso para poder, também, registrar 0 meu proPreside"nte, parã c010c8r -imediatamente, após es(a ses- O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) -Se todos os
te~to nesta Casa.
são, os demais projetos de empréstimos, que se enconSrs. Senadores já votaram, vai-se proceder à itpuração.
tram-aes-pera de votação. Mesmo porque, Sr. Presidente,
(Pausa.)
O SR. HELV{DlO NUNES- Muito obrigado pela
se esses projetos forem colocados na sessão ordinária das
._14 _h_or_a_sJ:_3_o mjn_u_tq~. nós corremoS o risC_o de, numa veVotaram "Sim" 23 Senadoresparticipação de V. Ex• que é, por sinal, o Presidente do
Total de votos: 23
·
Diretório Regional do PMDB, no Paraná mas que, já
rificação de quorum, -não podermos votâ-los, já que o
c_ansaço se abate sobre os Srs.- Senadores, e é provável
agora, anuncia que também consignará o seu protesto
. Não há~quorum. To das as matérias passam para a pró~
-que no período da tarde não tenhamos aqui o quorum nepela preterição de que vem sendo vítima o Estado do Pax1ma
sessao, e conseqaentemente fica prejudicado _o Reraná. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador
cessârio para ·deliberação.
querimento n~' 524/85, lido no Expediente, de urgência
Enéas Faria lembrou aqui a figUra do ex-SenadQT, 0
Portanto, Sr. Presidente, lavrando este protesto, solicipara o Projeto de Lei do Senado n~' 378f85~DF
tamos de V. Ext, a compreensão para que se coloque
atual Governador do Paraná, José Richa, que serviu a
imediatamente em votação, após esta sessão, numa nova
esta Casa, que honrou 0 Senado Federal e que foi, den~
O Sr. Lomanto Júnior --Sr. Presidente, peço a V. Ex'
tro do pouco tempo, esquecido. Não digo por todos nós
sessão extraordinária, os projetos de empréstimos que se
que me providencie o mapa da votação.
mas, pelo menos, pelos que fazem a direção desta Casa.
·encontram nesta Casa.
Era o que tinha a dizer: (Muito bem!)
Gostaria de lembrar apenas o seguinte ao Senador Enêas
O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
_Q SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu quero, em
Faria "é que O bocado comido não é lembrado".
O Senador Saturnino ~inda estâ aqui no Plenário. Mas
_primeiro lugar, diZer que a Mesa não participou -de neO SR. PRESID~TE (José Fragelli) - ConcCdo a
por certo, daqui a um ano ou-pouco ffials,-ele também- se-:
-nhum entendimento. Em segundo lugar, que antes do
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -

CE. Pela or·

dem. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, SrS)~enadores_:
__
..
Apenas para dizer a V. Ex• que eu votei, e Votei sim.

Era o 9ue tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESID!CNJ"JL(José Fragelli)- A Mesa farâ
registrar o voto de' V. Ex.~, mas mesmo assim, nobre;Se- _
nadar, não daria número porque o total foi de 23_, rnas
apenas esse registro.
O SR. PRE_SID~l"tii_E (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nQbre Senador Nelson Carneiro.
--

0 SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pro·
discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Sena-

nuncia o seguinte
dores:

Realizou-se em Salvador,_ de 14 a 18 de outu_bro passado, o· XI Congresso da Associação Brasileira de JuíZes e
Curadores de MenQres. Coube ao ilustre Juiz Alyrio Cavallieri, do Rio de Janeiro, )9-Vice-Presidente da Associação Interpacional de Magistrados de Menores e de
Familia, proferir ã COnferência Magna, em que focalizou, com a autoridade de quem por longos anos se tem
dedicado ao problema do menor, a evolução da legislação especifica, desde a"j)osse em 2 de fevereiro de 1924
no Rio de Janeiro, do inesquecível baiano José Cândido
de Albuquerque de Mello Mattos, o primeiro Juiz de
Menores da América Latina, até aos dias de hoje, em que
vige o Código de Menores, iniciado nesta Casa e, com a
vatiosa contribuição do eminente conferencista e de Seus
colegas Juízes e Curadores de Menores de todo o País,
convertido em lei.
Para que não se perca no silêncio que breve descerá,
como sempre acontece, sobre documentos de igual valia,
é que, Sr. Presidente, cumpro o grato dever de inchúr no_s
·Anais desta Casa a notável oração daquele eminente magistrado, assim redigido:
"A Bahia abriga, pela segunda vez, um CongressO da
Associação Brasileira de Juízes e Curadores de Menores.
A 12 de outubro de 1977, sob a proteção de Deus e égide da Justiça, abriu-se, nesta cidade, o Sétimo Congresso. Vivemos, na ocasião, uma angustiante frustação. Dirigia a Associação Internacional à_ qual somos filiãdos, o
espanhol Javier de Ybarra, cujo_ pai havia instalado na
Espanha o primeiro tribunal e prirrieiro centro de acolhimento de menores. Ybarra viria a Salvador e a prestigiosa colônia espanhOla estava preparada para lhe prestar
excepcionais homenagens. Entretanto, o terrorismo político impiedoso invadiu sua casa e seqUestrou-o à vista de
sua família horrorizada. Homem de prestígío na E_uropa
e no mundo, sobretudo por força do Tmpério industrial
que dirigia e da presidência da Associação Internacional
de Juízes de Menores, o seqüestro de Ybarra, pai de onze
filhos, família de rafzes históricas, sacudiu a opinião
pública de todo o Universo. Dias depois, seu corpo sem
vida foi lançado no jardim de sua casa. Salvador não póde receber o espanhol ilustre; em seu lugar~ hospedou s_eu
sucessor, o holandês Van Opstaall que tão deslumbrado
ficou com a acolhida que repetia a lodo instante uma frase que se tornou muito conbeci_da_entr~ todo:onós; isto é
um sonho, isto é um-Sonho!
Neste atual Décimo Primeiro Congresso, mais uma
vez está presente a Associação Internacional, embora palidamente representada por seu Vice-Presidente, que vos
dirige a palavra neste momento.
A Bahia está voCacionalmente ligada ao menorismo,
cumprindo um destino histórico ·que começou a ser Vivido hâ mais de 60,anos. No dia 2 de fevereiro de 1924,,
toma posse na Capital Federal do Brasil, Rio de Janeiro,
o primeiro Juiz de Menores de toda a América._ Latilla,_Q
segundo vai surgir mr México, mas somente em 1926.
Falo do baiano Jos~_Câridído de Albuquerque de Mello
Mattos, nascido na cidade de Salvador no dia l~d_ç
março de 1864. Ele não foi o primeiro somente no tempo. BrasUeiro, frzera parte da comissão de reforma correcional de Portugal, onde seu talento ultrapassara sua
condição de estrangeiro. Inflúiu em todas as leis que resultaram, em 1927, no Código que esteve em vigor até 5
anos atrás. MeUo Mattos foi eleito Vice-Presidente. da
Associação Interna.c;ional de Juízes de Menores em 1930,
esta mesma entidade que no ano que vem, em agosto,
realizada seu 129 Congresso no Rio de Janeiro. O nome
de Mello Mattos ultrapassara fronteiras·;- jâ havia sido
elogiado por Luiz Gimeriez .de Asúa, Professor da Uni-

versidade de Madri por Souza Costa, Ministro da Justiça
de Por!ugal; Cesar ViaJe, Juiz de Buenos Aires e, mais recenteinente, por José Pedro Achard, jurista urug~aio,
Rafael Sajón, da Argentina, merecendo de Luís Mendizâbal Osés, autor da Teoria Geral do Direito do Menor,
páginas de exaltado elogio.
_Como_ constatamos, Q menorismo tem s1_1.as raízes na
Bahia.
O monumento legal erguido por Mello Mattos, o Código de 1927, resistiu bravamente ao tempo. Mas a natural ação das influências de todos os setores i.mpôs sua
atualização. Cavalcanti de Gusmão, um dos sucessores
-de Meflo Mattos no primeírojuizado do Brasil, o do Rio
de Janeiro, redigiu um anteprojeto que foi sepultado nas
gavetas do Ministério da JustÍça, como tantos OUtros,
depoi:; de aprovado pelo 3"' Congresso de Juízes de_ Menores, em Brasília, em 1968. Um Senador da República,
sensível às necessidades de uma nova legislação, desarquiva um velho projeto e apresenta~o a seus pares. O
Projeto n9 105, depois de ser substituído por um outro
elaborado por juristas p-aulistas e por emendas da Associação Brasileira de Juízes de Menores, torna-se o novo
Código, promulgado a lO de outubro de 1979 e em vigência a partir de 8 de fev~reiro de_ 1980.: De novo a Bahia'alteia-se no cenário do nlenorismo. O
autor do Projeto n"' 105 foi o Senador baiano N~lson
Carneiro.
Promulga-se o Código de Menores, marco indelével
da presença dos menoristas brasileiros na legislação pátria e inicia-se a batalha de sua aplicação. Um magistrado sobressai-se na sua implantação; ele já havia participado de -sua elaboração e foi um dos seus explicadores,
formando com muitos outros na publicação do livro Notas Interpretativas do Novo Código de Menores. Com
sua sensibilídade inata, percebeu a fundo a filosofia da
nova lei em seu caráter tuitivo, a destinação do Juí~ de
Menores que, como líder natural da comunidade, não
têm fronteiras na sua missão;e abriu obras assistenciais;
rompeu posições preconceituosas e firmou o princípio de
que a felicidade de uma criança não pode ter bandeiras,
nem froitteiras, ao conceder lares estrangeiros aos deserdados do afeto familiar; ele fez de Salvador _um facho luminoso de inspiração para as grandes realizações neste
campo. Aqui estamos diante de uma expressão concreta
da imarcescível destinação histórica da Bahia em prol
dos menores - o poeta, o humanista, o magistrado da
espiritualidade, cidadão de Deus e_do mundo; convidovos, a todos os presentes, a saudarem, de pé, a Agnaldo
Bahia Monteiro!
Nossas homenagens estendem-se ao Tribunal de J_us-"
tiça do Estado da Bahia_. oa_ pessoa de seu Presidente,
De::.embargador Jorge Fernandes Figueira; à Associação
doS M"agistradoS da Bahia;·e Seu Presidente, "D~embar
gador ~ária Albiani, que, ao patrocinarem este Congresso, permitem-nos praticar este ato de lídimajustiça e
de convidar, formalmente, a todos para o extraordinário
evento que_s_erá o XII Congresso da Associação Internacional de Magistrados de MenOres e de Família, a
realizar-se no ano que vem no Rio de Janeiro. Estaremos
chamando a atenção dos poderes constituídos para a
meta final de nossas preocupações, a criança brasileira.
Desejo lembrar que a Assóciilção Internacional já realizou onze congressos e, pela primeira vez na sua história,
vem ao Hemisfério Sul. Mais de cinqüenta países estarão
rf:Prese"ntados, nUma troca de experiências ilimitadas
sobre o tema "O menor separado de sua família". O Rio
espera todo o Brasil!
Agradeç.o a todos os santos da Bahia pela favorável
ocasião que me é proporcionada de elevar minha voz
nesta s.olenidade. Transmito-vos um ponto de visl-a; em
que coloco· toda a minha fé: a êxito de um congreS&Q é
medido por suas recomendações. No decorrer daqueles
_ realizados pela Associação Brasileira foram discutidas e
aprovadas proposições que resultaram no aperfeiçoamento da legislação, de métodos, na formulação de proK
postas práticas que, partidas da experiência de todos, influíram na reformulação de soluções práticas. Assim foi
em BraSJ1ia,- São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Manaus,
Salvador e Tramandaí.
Assim é qúe, valendo-me da complacência dos Congressistas, formalizarei proposta no sentido de que este
Congresso interfira na futura-constituição com a força
de sua in_egâvel representatividade. Tomando por base,
por razões tópicas, a atual Constituição, a futura deverá

Deze111bro de 1985

dispor da competência da União legislar sobre Direito.
do Menor, como consta do artigo oitavo, inciso 17,letrab, ao lado do D.ireito Civil, Comercial, Penal, Eleitoral,
do Trilbalho; e, ainda, legislar sobre diretrizes e bases da
educação e normas gerais sobre desPortos e, acrescentando, menores. Só assim teremos a possibilidade de impor uma política nacional do bem-estar do menor, inscrita no programa da FUNABEM, ela, entretanto, não
pode fazê-lo, pois que a organização nacional é federativa. Por este caminho, chegaremos às verdadeiras fundações de bem-estar, que substituirão os atuais simulacros pois que não dispõem de nenhum tipo de autonomia, com seus conselhos inertes diante das pressões políticas. Somente poi' esta via afastaremos os sobressaltos
da comunidade menorista, a cada vez que se opera uma
mudança de Governo e mergulhamos, todos, todos, Juízes, Curadores, Comissários, Psicólogos, Assistentes Sociais, funcionários, técnicos, Professores, todos, nas aflitas conjecturas do quem virâ. Quem virâ?Se tivemos a
ventura de, através de uma escolhã Política, contar com
a competência de uma Terezinha Saraiva, ou da sensibilidade de um Nelson Aguiar, o que nos reserva o futuro?
O qUe, além da trágica e, perdão, perdão, quase imoral
repartição dOs cargos? Que este Congresso coloque a exPressão científica e ·moral do prestígio da Associação
Brasileira de Juízes e Curadores de Menores a serviço de
uma alteração constituciOilal que propomos à consciência patriótica do político brasileiro.
Em outra proposição, ofereço à inteligência da comunidade presente a este evento, com humildade, mas com
convicção, a sugestão de nos empenharmos na luta pela
iinplantação do Direito do Menor como matêría dos
concursos públicos para as carreiras que tenham relacionariiento com o menor. Já temos sucedâneos científicos
satisfatórios. Há poucos dias, realizou-se no Rio de Janeiro, sob os ausPícios da Uilversidade Gama Filho e da
- Ordem dos Advogados do Brasil, o I Encontro Brasileiro'
de Porfessores de Direito do Menor, com o qual foi comemorado o décimo aniversário da implantação daquela
disciplina em caráter autônomo naquela Universidade.
Uma consulta ao Ministêrío da Educação, em fins do
ano paSSãdo, resultou, a informação oficial da existencia
de quatorze Faculdade de direito nas quais é lecionada a.
nova disciplina. Já existe s_ubstanciosa literatura científi--ca e até um livro cujo tftulo é, significatív<imente, 1.000·
perguntas de Direito do Menor. No entan_to, constatamos a trágica realidade dos. concursos públicos, nos.
quais não comparece a importante matéria. Consideremos, entretanto, que cada Juiz, Promotor, Delegado de
Polícia, após o concurso público a que se submeta ew
todo o país, quando for nomeado para o desempenho de
sua função, serâ, irremediavelmente, em sua comarca,
Juiz de Menores, Curador de menores e um Delegado
que vai envolver-se com menores. Mas, ao prestar con~
curso para ingresso na carreira, nada, rigorosamente
nada, lhe foi exigido de conhecimento do assunto. O Tribunal de_Justiç_a da Bahia, seguindo a tradição histórica
deste_ quinhão da pátria, em seus compromissos com o
menor brasileiro, poderá tornar-se o pioneiro, colocando
no próximo concurso para Juiz de Direito, este ramo
novo da ciência jurídica. Aqui fica a petição.
Por fim, concito os congressistas a' desfraldarem uma
bandeira, tomando sua defesa, bandeira que tem inimigos: a intangibilidade do atual Código de Menores. Este
Código constituiu-se em uma vitória da comunidade menorista. Projeto que transitou pelo Congresso Nacional
após as sugestões dos juristas paulistas e dos juízes e curadores - recebeu a honra de não sofrer uma única_
emenda dos congressistas, deputados e senadores. Sua
existênda mal completou ciilco anos; tem naturais defiK
ciências - pois o homem não faz obra perfeita - que
têm sido obviadas por seus aplicadores e devemos confiar na força aperfeiçoadora da jurisprudência. Nas nossas sessões de trabalho discutiremos as injustas criticas
ao coceito de situação irregular, a propriedade do posicionamento do juiz como homem dos efeitos ao lado _do
líder inato da comunidade que o coloca no _·campo do
co~mbate às caus_as; a correção do permissivo da investigação pela polfcia, sob a imediata intervenção judicial; a
adequação da ausência do casuísmo _na adoção por estrangeiros. QUe este Congresso recomende a aplicação, o
conhecimento, o estudo do Código e jamais sua alte-ração, Quando ainda sequer é devidamente divulgado.
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Ouso uma divergência que não tem a intenção de atinw
giro trágico: cuidadO, refOrmadores, não se arrisqU_em a

submeter o texto do Código a eventuais reformas que
possam levar, a pretexto de podas circunstâncias à destruição de toda a árvore.
Por que não atentar para as mcontestâveis excelências
do Código de Menores?
Ele substitui as expressões abandonado e delinqUente,
rótulos imperfeitos e traumáticos por denominação técnica e jurídica, a sitauão irregular: incluiu, entre os menores sob a jurisdição protetOra, oS JoVenS com-desvio d«t
conduta, com relação aos quais já tenha falecido a autoridade familiar; impôs a gratuidade nos Juizados, sem
exigência de prova de pobreza: ampliou as medidas de
tratamento, com a advertência, liberdade assistida, tratamento especializado: inovou com a criação da adoção
plena; relegou o internato, a instltucionalização ao último plano, impondo o lar, o próprio ou o substituto com
destino natural da criança; tornou obrigatória a especialização de quem trabalhe nesse campo; manteve a idade
da reponsabilidade penal em 18 anos. E vale um parênteses. Este País fixou
18 anos de idade o marco da responsabilidade penal em 1921; não consta tenha jamais
experimentado um grave problema de delinqüência jUvenil e este argumento responde a qualquer questionamento. O Código estatuiu aplicação de medidas çontra pais'

em
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Ol! r_emon-s~eis_o!tliss_ris;___ªQdu_ à_cqruuni9ad~ ª- co!ªbo_~
-de que aqui encontro sentimento_e compreensão. Não é a
ração na solução dos problemas, sobretudo no tocante à
pátria de MeHo Mattos, o primeiro Juiz de Menores?
liberdade assistida;_ ob~igou o juiz:, a_o decidir, consider_ar
Nào é a B~hia o chão sagrado do eterno Juiz de Meno~
a estrutura sóciO-econômico-cultura de onde provenham
res, o poeta e santo Agnaldo Bahia Monteiro?" (Muito
bem!) menor e sua famnia, tornando-se lei aplicável a todã a
extensão do País-continente; impôs a obrigatoriedade da
escolarização__ nas_instituições; tornou possível a indeni0 SR. PRESIDENTE (Josê FrageUi) _A Presidência
zação--do dano causado pelo menor sem apelo ao juízo
convoca sessão eXtraordinária a realizar-se hoje, às lO
cível; inscreveu em seu texto a regra de ouro: em caso de
-conflito e!tfre-íiitereSSe-s,-preVatecerá o direitO-do riteflõr ~ _- -~ horas e 50 minutos, com a seguinte
e, por firrl, tornoU obrigatória a assístênda ·religíOSã ao -menor institucionalízido.
-~oRDEM DO DIA
-Ao seguir os dii8mos científicos da nova ciênCia]urídi~
ca, o Código de Menores mostrou sua originalidade, por
Votação, em turno ún'ico, do_ Projeto de Reso~
força do seu destinatário primeiro uma criatura de idade
lução n~' 131, de_ 1985 (apresentado pela Comissão
diminuída e estado de inferioridade na escala social; as~
de Finanças cáino conclusão de seu Parecer n~' 949,
sim é que o ·clãssico princfPio dO ..suum ctiique tribUere"
de 1985), que autoriza o Governo do Estado do Pa~
não vigé, pois' em véz de um âireito subjetivo, o menor
raná a realizar operação de empréstimo externo no
possui uma necessidade objetiva; afastou o princípio da
valor de US$ 63,600,000 (sessenta e três milhões e
boa re. da ausência .de culpa, do caso fortuito que iridu~
seiscentos mil dólares norte-americanos), tendo
zem à anulação do ato jurídico pois qUe, -se Se efetiVou
PARECER, sob n~' 950, de 1985, da Comissão
uma situação de bem-estar para o menor, a nulidade ê
- de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
sempre restrita; romp_eu o princípio da rigidez da relação
juridic_idade.
prOcessual, permitindo_() ing-res_sO no pr_oCe~so- de_ ter~i
rO sem in fel-eSSe~ Se pu dei- õretecer uma solução niethor.
--0-SR. PR.ESIDENTE-(JÕs_êFr~gelli)- Está ence~a~
Perdoai, senhores, a audâcia deste pronunciamento. A
da a sessão.
·
tanto me animei, sabe-o Deus, impulsionado pela certeza
( Levanta~se- a sessão às 10 horas e 48 minutos)
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Sessão, em 5 de dezembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura

EXTRAORDINÃRIA
Presidência dos Srs. José Fragelli e Enéas Faria
ÀS 10 HORAS E 50 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni-

ce Michiles - Fábio Lucena- Alcides Paio- Galvão
Modesto- Odacir Soares- Aloy:;:i_o Chaves- Gabriel
Hermes- HêliO Gueiros- Alexandre_ Costa- América de Souza- Alberto Silva- Helvídio Nunes-;- João
Lobo - Cesar Cals- José Uns- Vírgflio TávoraCar~Õs Alberto- Moacyr Duarte_- Martins FilhoHumberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton
Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sainpaío- NiValdo
Machado- Guilhcrni.c Palmeira- Carlos Lyra- Luiz
Cavalcante - Albano Franco - Lourival Baptista Passos Pôrto -Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
-Luiz Viana- João Calmon- José IgnáciO Ferreira
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro
-Roberto Saturnino- Itamar Franco"-_ Murilo Ba~
daró - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Severo
Gomes - Benedito Ft:rreira - Henrique Santillõ Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MüllerRoberto Campos- Josê Fragclli- Marcelo Miranda
-Saldanha Derzi- Álvaro Dias- Enéas Faria -Jaison Barreto- Jorge Bornhausen - Lenoir VargasCarlos Chiarelli -Alcides Saldanha-- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Enéas_ Faria) -A lista de presença acusa o comParecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa requerimento que serã lido pelo Sr. J9Secretário.

1:. lido o seguinte
REQUERIMENTO

N• 526, de 1985
Requeremos urgência, nos t~rmos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado
n\> 246, de 1985-DF. Altera a Lei n~' 7.289, de 18 de dezembro d_e_l984, que .. dispõe sobre o Estatuto dos Poli-

dais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, e
dá outras providências".
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1985. -... Murilo
Badaró - Hélio Gueiros - Carlos Chiarelli.

:. O.SR. eRESIDENTE (Enéas Faria)- O requerimento lido serâ votad~ após a Ordem do Dia.
__Q_Stfu.f~í~io~8_-~~~~r.~I:'ie§i"Q_~n_t_e,:,P~o a patãVra,
corh base no art. 16, item 11, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE tEnéas Faria)- Concedo a palavra ao ~obr~--~~nadç~ I:felvídio Nuqes, nos_ termos do
requerimento de S. Ex'.

O SR. HELVlDIO NUNES (PDS- Pl Pronuncia~

o

seguinte dis_curso; Sem revisão do orador) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_Q :-eminente senador iorge Kalume1 _nQ!?_re repre.sentante-aõ EsütCoa:õ-Aére- nesta Casã, entre mU!tãs-Virtudes que carrega, Sr. Presidente, conduz, também, a que
cultiva a memória nacional.
As datas pátrias, os a~ontenclmentº~ !llais importa_n:_~_
tesoa-viàã ao~P~üs, SãOSempre~remb=radOs, -sãO-Constao~
temente rememorados por S. Ex~, na tribuna desta Casa.
Descendente de libaneses, mas com influência marcante da gente nordestina, gente que conquistou e que
desbravou o Estado do Acre ..
Sr. Presidente, quero consignar que a sessão paralela
que s-e desenvolve no plenário.
O SR. PRESIDENTE-(Etlêas Faria)- A Mesa registra a consignação 'de V. Ex~ e continua a ouvi-lo, nobre
Senador'.-- -- ----- =
-O SR. HELV1DIO NUNES- E o que é de estranhar,
Sr. Pfesidente,_exaiamente no momento em que procuro
homenagear o Estado do Acre, na pessoa do Senador
Jorge Kalume, e presente o emirientí_SsfmO Semidor
Mãi-fO -Maia.
- -Sr. Presidente, Srs. Senadores, toda a Casa se recorda,
mesmo porque o acontecimento está muito pióximo, de
que, exibindo recorte de _um noticioso de _cirCulação na~
cional, exibindo um recorte de jornal, o Senador Jorge
Kalume não apenas trouxe ao conhecimento desta casa,
mas -denunciou, e pediu providências às autoridades

COmpetentes para que a memória nacional. mais uma
vez, fosse preservada, uma vez que se pretendia leiloar,
no Rio de Janeiro, uma placa confeccionada em ouro,
que os Senadores da primeira década deste Século ofereceram ao Senador Ruy Barbosa, que acabava de ter participado, com repercussão internacional, de uma conferência na Cidade de Hai::o
Dias _depois, insatisfeitO CQm as providências que tardavam, embora anunciadas, embora prometidas, o Senador Jorge Kalume voltou à tl-ibuna e, mais uma vez, reclamou a ação dos Poderes competentes no sentido de
impedir fosse derretida a placa que os Senadores do
princípio do Sêculo ofereceram ao Senador Ruy Barbosa.
Peta terceira vez, o Sen~dor Jorge Kalume ...
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria- Fazendo soar a
campainha)
Senador Hefvídiõ NUnes, quero co-municar a V. Ex• que lhe restam dois minutos.

---sr:

0-SR:.-RELVIDlO NUNES- Sr. Presidente. longe
de mim pretender dla_!ogar com V. Ex', mas eu pedi a palavra e V. Ex~ me concedeu ...-O .SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Às 11 horas e
14 minutos.

O SR. HELVIDIO NUNES- ,,.com base no art. 16,
item U, _que diz: '"em seguida à leitura do Expediente,
pelo prazo de 30 minutos, para as considerações_ que en~ender''

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedi a palavra a V. Ex•~_emlnente Senador, pelo art. 16, item VI.
O- Si. Hélio GueirOS _:_ Si. Presidente, em sessão extraordinária, não existe Hora do Expediente.

O SR. HEL VlDIO NUNES-Sr. Presidente, solicitei
a palavra e, no usO dela. me encontro na tribuna.
O SR. PRESIDENTE(Enéas Faria)- Eminente Senador, a Mesa entendeu ter V. Ex~ solicilado a palavra
com base no intem VI do art. 16, do Regimento Interno.
Se V. Ex~ a solicitou eoi outros terntQ.s, a Mesa entendeu
mal deliberou mal e reyoga o que havia deliberado para
con~eder-lhe a palavra apenas com base no item VI.
V. Ex' tem um minuto para concluir a sua oração.
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O .Sr. Moacyr

. d SR.

D~arte-

Permite V. Ex' um aparte?

HELVID~O NUNES- Com muito prazer.

O-Sr. Moacyr Duarte- Se V. Ex~ desejar continuar
na tribuna, poderã fazê-lo na qualidade de Líder de Bancada.

O SR. HELVlDIO NUNES '7- Sr. Presidente, eu gos-

taria de, pela primCirã- Vez nes.ta Casa, valer-me dii p~er
rogativa da Lideranç<L- Obfi,gad.o . à aquiéscência. Mas,
antes ...

ria .. Vamos recolher aqui, no Plenário, núméÍ'o ~uficiente
para votar tudo de acordo com o que o PMDB e a Frente Liberal querein, e não como o PDS quer. O PDS, hoje,
é miiloria, de modo e só há três Senadores no Plenário.
O Sr. Moacyr Duarte- O PDS reconhece a sua condição minoritária n"esta Casa, mas reconhece e .defende a
sua prerrogativa regimental de obstruir as matérias que
julgar conveniente. E o PMDB, que é maioria, convoque·
os seus Senadores e, com seu rolo compressor,· vote as
matérias que desejar

Dezembro de 1985

O SR. HELVIDIO NUNES -·Se o funcionalismo
não tiver o seu aumento, deve atribuir a resPonsabilidade por inteiro à Maioria e não ao PDS, que é a Minoria;
ainda mais, sabendo que estaremos prontos para ajudar
a Maioria na aprovação dos benefícios que vão ser concedidos ao funcionalismo, dos benefícios não, dos direiR
ios que vão ser reconhecidos ao funcionalismo.
O Sr. Cid Sampaio -

Permite V. Ex• um aparte?

ComunicO ·a

O SR. -Fábio Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. HEL VIOlO NUNES -Começarei a falar, ent~o, em- nome da Liderança.

O SR. ELVIDIO NUNES- Não diria com a conivência, mas com "a omissão da Mesa, fui desapropriado
-apartes foram dados aqui sem a minha aquiescência..::

O Sr. Moacyr Duarte- Sr.Presidente, peço a palavra
pela ordem.
·

O Sr. Gastão Müller- Senador, da minha parte, peço
desculpas..

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- concedo a palavra a V. Ex' pela ord~m.

Q SR. ELVIOlO_ NUNES - De maneira que peço à
Presidêncíã. mé restitua o ~mpo que me foi retir~do.

O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente, Srs. Senadores1 pedi a palavra para fazer uma homenagem!
Quando todos se preocupam em homenagear os poderosos, quando todos se preocupam em homenagear os que
têm, quando oodos se preocupam em homenagear os que
podem fazer, os que podem dar, os que podem conceder,
estou aqui, Sr. Presidente, para prestar homenagem a
quem nada tem, a quem nada pôde dar, aos Senadores,
coletiva ou individualmente considerados; estou aqui
para homenagear e também desagravar o Senador Jorge
Kalume.

O SR; MOACYR DUARTE (PDS - RN. Pela or'dem.)- Sr. Presidente; na qualidade de Líder eventual
·da Bancada, soliciia!Ta· a V. Ex• concedesse ao eminente
Senador Helvídio NUnes a pa"iavr3., p3ra que S. E.x• pudesse continuar, na tribuna, falando na qualidade de
Líder da Bancada.

O :SR. PRESIDENTE (Enéas Fari.a) - Não. posso
restituir um tempo ·que lhe foi Concedido pela sua Lide-.
rança e apropriado pela sua Liderança.

O Sr. Gastão Müller -Além de homenagear o Senador Jorge Kalume, V. Ex• deveria homenagear os trabalhadores.

Mas vou atenQ:~r a V. Ex_•, s.olichando· ao sistema do
som-que corte os microfones, .d.eixando apen~s o seu mi..crofone funcionando.

O SR. HELVIDIO NUNES- Mais um ato de piratar"ia;..Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) V.. Ex' que o seu ierriPo está esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Por cessão da
Liderança do PD"s, tem a palavra o nobre Senador
H~lvfdio Nunes.

"o SR. HELVIDIO. NUNES - Muito obrigado!
Sr. Presidente, pt!la terceira vez, o Senador Jorge Kalume voltou à tribuna para reclamar providência das autoridades, no sentido de impedir fosse derretida aquela
placa de ouro com que os Sena.dores do princípio do ·sé-culo homenagearam aquele que era e oontinua credor de
todas as ho~en~gens, o Senador Rui Barbosa.
O Sr. Gastão Müller -

Permite V. Ex• wn aparte? .

O SR: HELV{DIO NUNES ..:_Ouço V. Ex;!
O Sr. Gastão Müller- Sr. Scrnador, em nOme da Liderança do- PMDB, quero esclarecer a V. Ex• que há
uma evidente preocupação do PDS em obstruir as ses-·
sões. É um direito que se respeita. De modo que quero
também, em conseqüência disso, pedir ao PDS Que assuma a responsabilidade por não se votar, ainda hoje, até
meia noite, o awnento do funcionalismo púbiico federal,
projeto do funcionalismo tabelista, que são 190 miLfuncionários, Que devem ter a sua sitUação resolvida, o projeto da Polícià Militar·e Os. empréstimos Para os Estados
e Municípios. De modo que fica declarado, peremptória
e· publicamente, que Se não se votar tudo isto até meianoite de hoje, a responsabilidade é do Pa-rtido Democrá- _
ti co Social.·
O Sr. Moacyr Duarte -V. Ex• concederia um aparte,
nobre Senador Helvídio Nunes?
O SR. HELVIDIO NUNES- Ou_ç.o. V. Ex• com mu1~
to prazer, nobre senador.
'
O Sr. Moacyr Duarte --Faria a seguinte proposta à
Liderança do. PMD.B:..o PDS se dispõe a votar, j;ribrita~
riamente, o aumento do funcionalisino público e o projeto de reajustes dos tabelistas. Faríamos isto a partir de
agora, se o Partido do Governo aSsim concordar. Porque
entenda, Senador Helvídio Nunes, que interessa, :o:u.1ito
mais à comunidade, especialmente aos funcicin"ários
públicos ,deste País, verem aprovados os seus aumentos,
como interessa, também, aos tabelistas, inteiessã mais
essas duas matérias do que o projeto de concessão de em~
préstimos, em dólares, para Estados e o de concess_ão de
emprésfímos interno"s para Prefeituras. Se a Líderança
do Governo aquiescer, votaiêmoS, ·de imediato, essas
matérias do mais alto inteiesse público.
O Sr. Gastão Müller- V,· Ex,- concederia um aparte, .
nobre Senador Helvídio Nunes?
O SR. HELVIDlO NUNES- OUço V. EX•. nobre
Senador Gastão M'uiler.

'
O Sr. Gastâ"o Mi:tlfe"f- O eminente
amigo e Senador
1Moacyr Duarte fala "empavonado" como se o PDS ain~
"da fosse maioria aqui; o PDS é minoria, é a grande mino-

0 SR. HELVIDIO NUNES- Ao contrário, Sr. Presidénte; meu· tídêr solicitOu O aparte; o dC -v. EX• foi
que praticou a deSapropriação.

·a:

Sr.

Presiçi~nte,

restituído o meu tempo ..,

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, o tempo pertence ao relógio e não ·à· Mesã..
O SR. HELVIDIO NUNES- Pior aínda·, Sr. Presidente, são esses.atoS de pirataria que, agora, es(ão sendo
iniciados pelo nobre Representante Amazônida.
O Sr. Fábio Lucena- O Amazonas não tem cOsta ma. rinha, nobre Senador!
O SR. HELVlDIO NUNES- E nem por isto deixa
de ser ato de pi_rat3.ria fluvial. (Risos)
Sr. Presidente é Srs. Senadores, por mais antigos,
sobretudo nas freas menos desenvolvidas- e, talvez, o
nobre eminente Senador Mário Maiá possa dar o seu testenluriho - dos mais distantes municípios, dos menos
desenvolvidos, correu, antigamente, um livro que era O
Livro de São Cipriano. Esse livro fazia previsões e afirmava, entre outr~ coisas, que, na proximidade do término do mundo, a roda grande teria que pass·ar por dentro
da roda pequena. Talvez porque venha do Mato Grosso
e O ii:cibre Senador Gastão Müller esteja querendo passar
a roda grande por dentro da roda pequena. Sr. Presidente, ninguém niais do que o PDS nesta Casa, deseja que.
seja votado o aumento do funcionalismo. Cabe à Maioria que compõe, que domina a Mesa, a Maioria que faz a
Mesa, a Maioria que faz o Plenário, a Maioria que domina o Plenário, a Maioria que tem a força do rolo compressor, cabe à Maioria aprovar. E nós estamos aqui neste particular, para ajudar o Senador Gastão Müller a fazer com que a roda grande passe por dentro da roda pe- .
.quena.
_Q_&~

João Lobo- Ou por cima!

O SR. HELVIDIO NUNES no extremo da fadiga física ...

Mas S. Ex• talvez, jã

O Sr. Gast~o Müller- Ainda dá para agUentar!
O SR. HELVIDlO NUNES- ... se esquecesse de que

é Minoria ou, então, porque se acostumou em demasia a

ser Maioria e, agora, quer lançar ~bre nós uma responsabilid.ade que cabe ao seu Partido e aos Partidos aliados.
O Sr. Gastífo Müiler -

Erltão, cesSe a ob~truçã~ t

O SR. HELV[DIO NUNES- Estamos. no exerc!c;io
de Úm direito; temos até meia-rioite .de hoje para votar,
para trabalhar. Porque, tanto votando como obstruindo,
estamos exercendo a atividade parlamentar.
O Sr. Gastão Müller -

Disso não há dúvida!

O Senador Jorge Kalume, depois das constantes, das
seguidas manife~tações que produziu da tribuna do Senado, conseguiu vencer a inércia governamental e foi saiR
va do cadinho, foi salva do fogo a placa com que o Senado Federal, no início do século, homenageou o Senador
Rui Barbosa.
Ontem, o Presidente Josê Fragelli, na sessão vespertina, convocou-nos a todos para, às 11 horas de hoje, comparecermos ao Salão de Honra do Senado a fim de homenagearmos o Ministro da Cultura, que apenas cumpriu o seu dever de adquirir a placa e veio devolvê-la ao
Senado Federal; não adquiriu com recursos do seu própriO bolso, não desfalcou em um centavo o seu patrimônio; ao contrário, exibiu, pela televisão, um cheque do
seu Ministério com o qual adquiriu a placa de ouro que o
Senado, mais uma vez, repito, homenageou o Senador
Rui Barbosa. E, às 11 horas de hoje, o Senado se esvaziou: todos foram prestar homenagens, que eu sei e proclamo devidas, pelo muito que já fez na sua, embora curta, gestão, pela cultura do País, o MinistrO. Aluísio Pimenta.
Mas não se disse uma palavra, Sr. Presidente, não digo
de louvor, mas pelo menos de reconhecimento à ação
pioneira, vigilante, indormida, combativa, do nobre Representante do Estado do Aáe. Daí porque aqui estou
para homenageá-lo, e essa homenagem também deve ser
estendida a toda a Representação do Estado do Acre,
porque em todo acreano há um pouco de brasileiro, mas
há ·muito dos irmãos nordestinos.
O Sr. Lourival Baptista - Permite V. Ex f um aparte?

'o

SR. HELV[DIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte,
nobre Senador LOurival Baptista.
O Sr~ Lourivai.Baptista- Digo a V. Exf.: eminente. Sê~
nadar Helvídi0 Nunes, qu.e me associo às homenagens
que V. Ex• nesta hora, presta ao eminente Senador Jorge
Kalume. Na verdade, S. Ex• foi quem em primeiro lugar
levantou no Senado a sua voz comunicando a existência
da histórica placa que seria fundida. Há pouco assisti à
solenidade, na qual o eminente Ministro entregou ao Senador José Fragelli nosso Presidente a referida placa.
O eminente Senador Jorge Kalume foi designado pelo
Presidente José Fragelli para expressar os agradecimentos do Senado Federal, ao eminente Ministro da Cultura, desejo informar a Vossa Excelência que o Ministro
Aloysio Pimenta ao tomar conhecimento da existência
da placa, de imediato, providenciou a sua aquisição a
fim de entregá-la ao Senado Federal.
Ressalto, neste momento, a patriótica atuação do Senador Jorge Kalume, que tomando conhecimento da
ocorrência, se posicionou e envidou esforços visando evi·
tar a destruição daquela peça histórica.
Fa~o també;m questão de enaltecer a ação rápida e inteligente do Ministro da Cultura, Aloysio Pimenta, que
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evidenciou sua s.ensibilidade cultural no sentido de pre~
seryar uma rara preciosidad_e histórica-prestes a serdestruida.
O Senado lhe é grato pelo seu gesto, que demonstrou
sua notória capacidade em defesa da cultura.
Retoma, destarte, ao Senado da República um documento de valor imperecível.
Felicito' o Presidente José Fragelli e me congratulo
com os Senadores e, de maneira especial, o Senador Jorge Kalume pela sua feliz iniciatiVa que muito contribuiu
P.~!a o prestigio desta Casa do Poder Legislativo.
No momento em qJ..Ie se encerram as atividades da presente Sessão Legislativa, o_ Senado da República viveu

um dia memdrâvel com a recuperação de uma relíquia de
valor incomensurável.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A mesá'comunica ao orador gue tem ainda 2 minutos.
O SR. HELV1DIO NUNE'S- Nobre Senador Lourival Baptista, os apartes de V. Ex• sempre me agradam.
Mas, desta vez, além do agradecimento, devo-lhe um reconhecimento. É que V. Ex• me ajuda a retificar conceitos que se tivesse conhecimento por inteiro dos fatos,
não os teria einitido. Desconhecia, mesmo porque fiquei
em plenário, que o Presidente desta Casa fez questão' de
homenagear o Senador Jorge Kalume. Esta a primeira
retificação dos fatos que desejo deixar explfcita. Mas,
quero t!lmbém dizer a V. Ex• que o que provocou essa retificação não me surpreendeu, porque ela ~própria dos
caracteres nobres, como o do Presidente José Fragelli. ·
O

Si:.

Mário Mala ---Pe"rmite V. Ext- um aparte?

O SR. HEL.V1DIO NUNES - Sr. Presidente, tenho o
dever de conceder o aparte com que me honra o nobre'
Representante do Estado do Acre.
1

O Sr. Mário Maia --Agradeço a V. Ex• a benevolência de conceder o aparte, e viiÚ fazê.. lo para que a Justiça
seja posta no seu lugar. Quando V. Ex• começou a falar
sobre o assunto, entendi que V. Ex• n.ão tinha a intenção
de o~struir os trabalhos desta Casa, mas de fazer justiça
ao nosso companheiro, ao meu conterrâneo, meu adversário político, mas meu amigo, Senador Jorge Kalume,
que se tem caracterizado nesta Casa com os adjdjívcis
que V. Ex•, com justeza, colocou na sua vida par_htmentar na Casa do COngresso Nacional, qUer como Deputado que foi e agora como senador da República. O nobre
Senador Jorge Kalume, que no exercício"-do seu mandato
parlamentar, aqui no Senado da República, só tem engrandecido o Acre, juntamente com seus pares- acom~
panhei seu trabalho em prol da cultura brasileira, resgªtando essa relíquia que ia ser sequestrada e tornada"
numa barra de ouro - tomou a providência pioneira,
como V. Ex~ acentuou, de resgatar para a história da Cultura brasileira este pedaço que não ê de ouro, mas é um
'registro da história para plasmar nas gerações futuras a
imagem de um grande vulto da história,_ que fgi Rui Barbosa. De modo que das referêvcias elogiosas que V. Ex•
faz ao Senador Jorge Kalume eu queró participar, com·
toda a lealdade, dizendo que o Acre se alegra e se orgulha com as providências que o Senador Jorge Kalume tomou, fazendo com que o Ministro fosse apenas um veículo da sua vigilância histórica, adquirindo a placa,
restituindo-a ao Senado da República. Muito obrigado a
V. Ex•
-

Ü SR. HELVlDIO NUNES --Sr. Presidente, apenas
para agradecer a patticip.ação do nobre Senador Mário
Maia ...
O SR. PRESIDENTE (Eriéas Faria) ·agradecido.

Considero

O SR. HELV1DIO NUNES- •.. e dizer que, semdes~
merecer, ao de leve que seja, da honra que tenho pelarepresentação do meu Estado, eu gostaria também, se fosse possíyel, de representar o Estado do Acre, apenas para
ser companheiro de Jorge Kalume e de Mário Maia.
,(Muito bem! Palmas.)
~

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Estâ esgotado
período destinado ao Expediente. (Pausa.)

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
131, de 1985 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n9 949, de 1985), que autoriza-o Dovel-no dO EStado do Paranâ a realizar operação de empréstimo externo no valor de_USS 63,600,000
(sessenta e três milhões e seiscentos mil dólares norteamericanos), tendo
PARECER, sob n9 950, de 1985, da Comissão
.,.,... de Constitulçio e J~stlça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em votação.
Os _S_r_s, __SenadQ:r..e.s que aprovam o projeto, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr._ Moacir Duarte- Requeiro, Sr. Presidente, verificação de votaçãO com base no item IH do art. 327 do
Regimento.
O SR. PRESID~NTE {Enéas Faria) - V. Ex• serã
atendido. S.olicito aos Srs. Senad.ores que retornein aos.
seus assuntos, para que se proCeda à verificaçãO da vO:..
tação, (Pausa.)
·
Peço aos Srs. Líderes de bancada que manifestem seus
votos.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. Hl!:LIO GUEIROS -Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ---Corno vota o
Líder do PFL? ·
RS) -

Sim.

Q SR•. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDT? ·

O SR- ROBERTO SATURNINO (PDT Sim.

RJ) -

. o· SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Srs. Senadores já podem votar.
------------------

(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Alberto Sílva
Alcides Paio
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Altevir Leal
Álvaro Dias
Amaral Furlan
Américo de Souza
Benedito Ferreira
Carlos Chiarelli
Cid Sampaio
Enéas Faria
Eunice Michiles
Fábio Lucena
Galvão Modesto
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
Henrique Santillo
João Calmon
João Lobo
José Ignácio
José Lins
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Cavalcante
Marcelo Miranda
Mário Maia
Mauro Borges
Roberto Saturnino
Saldanha Derzi.

(Suspensa às I I horas e 50 minutos, a sessão é reaberta às I I horas e 5ó minutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)--.- Está reaberta·
a sessão .
Acho que me cabe comunicar ao Plenário o seguinte:
desde que anunciada a votação e at_ê que eu comunique o
resultado da votação, o Sr. Senador que penetrar no ple-nârio terá a sua presença computada para efeito de quo~
rum.
Estou prevenindo P"!ra que não haja, depois, interpretações que possallfinqilinai ã decisão da Mesa de parcialidade.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares
para que- pos-samos proceder à nova votação.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR- Hl!:LIO GUEIROS -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS? '
O SR- MOACYR DUARTE -

Não.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o

6 SR. CARLOS CHIARELLI - Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os Srs. Senadores jâ podem vOtar.
·

Não.

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se todos os
Srs. Senadores jâ Votaram, vai-se proceder à apuração.
(Pausa.)
Votaram "Sim'' 31 Senadores.
Não houve abstenção.
Não há quorum. Vou suspender a sessão por dez minutos, antes acionando_ as campainhas a fim de que os Srs.
Senadores compareçam a plenârio.

Líder do PFL?

O SR. PRESID~TE (José FragClli)- Comõ Vota o
Líder do PDS?
O SR. MOACIR DUARTE -
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(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Alberto Silva
Alcides Paio
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Altevir Leal
Álvaro Dias
Ariiaral Furlan
Américo de Souza
Carlos Chiarelli
Carlos Lyra
Cid Sampaio
Enéas Faria
Eunice Michiles
Fábio Lucena
Galvão Modesto
Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros
Henrique Santillo
João_Calmon
João Lobo.
José Ignácio
José Lins
Lomanto Júnior
Lourival Baptista
Luiz Cavalcante
Marcelo Miranda
Mário Maia
Mauro Borges
Milton Cabral
Roberto Saturnino
Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se todos os
Srs. Senadores jâ Votaram, vai-se proceder à apuração.
(Pausa.)
Votaram ..Sim'• 32 Senadores.
Continua a falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência
comunica ao Pleriário o cancelamento da sessão ordinária das 14 horas e 30 minutos e convoca uma sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às 15 horas, com a seguinte
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ORDEM DO DIA
-IVotação, em turno único, do Projeto de Resolução !1 9
t31, de 1985 (apresentado pela Comissão de Fimi.i1.Ças
como conclusão de seu Parecer nY 949, de 1985), que autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operação de Empréstimo -Externo- no valor de USS
63,600,000 (sessenta e três milhões e s~iscentos mil dólares norte-americanos), tendo
PARECER, sob n'i' 950, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
j uridícídade.
-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
134, de 1985 (apreSeri.tãdo pela Comissão de Econon:iia
como' conclusão de seu parecer n~" 964, de 1985), que autoriza o Governo do ·Estado d_e São Paulo a elevar _em
Cr$ 3.131.146.368 (três bilhões, cento e trinta e um mi~
lhões, -cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e
oito cruzeiros) o montante_ de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n~' 965, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e
juricidade,

3
Votação, em turno único, do Projeto. dcz_~_esc;>lt,J._Ção n'i'
135, de 1985 (apresenfaÜo Pelá ComissãO- de fínanças
como conclusão de seu parecer n~' 985, ~~ 1~8_5) que autoriza ci Governo
.Ê.stado de Minas Gerais a realizar
operação de empréstímo eXternO~ no valor_ de Cr$
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares- norteamericanos), tendo
PARECER, sob n'i' 986, de 1985, da Comissão
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridi'cidade,
o

·ao

4

Votação, em turno único, do ProjetO ài"íf"esolução n9
136, de 1985 (apresentação pela Comissão de Fina_nças,.
como conclusão de seu Parecer n"' 98-7, de 1'?185), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar
operação de empréstimo ex-remo no valor de US$.
44,800,000.00 (quarenta e quatro milhões e oitocentos
mil dólares norte-americanos), tendo
PARECER, sob n"' 98-8, de f985, da Comissão
- D~ Constifuiçio e ~JUstiça, pela consti!ucionalidaae
e juridicidade.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
137, de 1985 (apresentado pela Comi~são de. Finanças
como conclusão de seu parecer n' 989;de 19_85), que autoriza o ·Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar
operação de empréstimo no valor de US$100,000,000.00
(cem milhões de dólares norte-americanos), tendo
PARECER, sob n9 990, de 1985, da Comissão
- D~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade.
6
Votação, em turno único, do Projeto de ResOluçãO n'
138, de 1985 (apresentado pela Comissão de ComisSão
de Economia como conclusão de seu parecer n~' _991 1 de
1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de ItapecuruMirim (MA), a.elevar em Ct$ 147.658.086 (ceD:tO e quarenta e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e oito mil e
seis cruzeiros), o· montarite de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n'i's 992 e 993, de 1985, das Comissões
- D~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicldade; e
- D~ Municípios, favorâvel.
7

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
139, de 198!r (aprc:sentaç?o pela Comissão de Economia

como conclusão de seu pareCer n9 994, de 1985) que autoriza a prefeitura municipal de Marília (SP) a élevar em
CrS 2.400.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos mi~
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada~ tendo
PARECERES, sob n9s 995 e 996, de 1985, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
- D~ MUnicíPios, favorável.
8
Votãção, em turno único, do Projeto de Resolução n9
140, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu parecer n"' 997, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Salto' dó CeidMt} a
elevar em Cr$ 439.917.320 (quatrocentos e trinta e nove
milhões, novecentOs e dezessete mil, trezentos e vinte
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 998 e 999, de 1985, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridiCidade; e
-_~De Municípios, ,favoráveL

-9Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n'i'
141, de 1985 (apresetitado Pela Comissão de Economia
êQ·mo êOnClusão de seu Parecer n' 1.000, -de 1985), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Grajaú (MA) a elevar
em Cr$ 441.261.654 (quatrocentos e quarenta e um mi~
lhões, duzentos e sessepta e um mil, seiscen_tás e ciilqUenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada~ tendo
PARECERES, sob. n•s 1.001 e 1.002, de 1985, das Comissãe's: ·
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
·
juridicídade; e
-de Municípios, favorável.

-10- Votação,-em turno úÕico, do Projeto de ReSolUÇão n"'
142, de 1985·(apresentado pela Comissão de Economia~
como conclUsão _c,ie ~eu Pareç_er n"' 1.003, __çiç J9&i), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Macaíba (RN) a elevar em Cr$ 1.053,744.725 .(um bilhão, cinqUenta e três
mflhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e
vinte e cinco' cruzeiros) o montante de sua dlv1da consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 1.004 e 1.005, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade
e Jurididdade; e
-de Municípios, favorável.
-liVotação, eril turno único, do Projeto de Resolução n9
143 de 198 (apresentado pela Comissão de Ecoriomia
como conclusão de seu Parecer n"' 1.006, de 1985), que
autoriza a Prefeitü-ra MUnicipal de Tailgará da Serra
(MT) a elevar em Cr$ 4.473.178.930 (quatro bilhões,
quatrocentos e setenta e três milhões, cento e setenta e
oito mil, novecentos e trinta cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 1.007 e 1.008, de 1985, das Co~
missões:
- de Constituição e' Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municfpios, favorável,

-12Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
144, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 1.009, de 1985), que
aut_o~~za a_ Prefeitura Municipal de Criciúma (SC) a ele-_
var em Cr$-2. 724.658.100 (dois bilhões, setecentos e vinte
e quatro milhões, seiscentos e cinqíien-ta e oito mil e cein
cruz.eiros) o montante de sua d~vida consolidada, tendo
--- PAifEC-ERE:s, sob i19s 1.010 e 1.011, dê 1985,-dai·Cõmissões:
·
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.

Dezembro de 1985

O Sr. M(}acyr Duarte- Sr. Presidente, peço a palavra
pelu ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, pela ordem.
O SR- MOACYR DUARTE (PDS - RN. Pela ordem. Se"in revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu indagaria de V. Ex•, Sr. Presidente, se seria poss[vel
,inclUir mi Ordem do Dia da sessão extraordinária das
15:00 as Mensagens Presidenciais que tratam do aumento do funcionalismo público e·do reajus-te dos salârios
dos tabelistas.
O PDS estaria disposto a votar prioritariamente essas
matérias de alto interesse público, e as demais matérias
votaríamos posteriormente, mesmo porque, Sr. Presidente, tem ido constante preocupação da Liderança do
PMDB, na pes~oa do eminente Senador Gastão MUller,
a necessidade imperiosa de darmos ao funcionalismo
público o direito _que a ele assiste.
Dal r~queiro a V. Ex•, na qualidade de Líder eventual
do PDS, que inclu.a na. Or9em do Dia da_ sessão extroaordinária de 15:00 horas essas duas matéiias.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Fábio Lucena pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Fâbio Lucena,

Concedo" a

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB -AM. Pela ordem.
Sem revisão do oritd-or .) -Sr. Presidente, Srs.-Senadorcs:

Apenas-para-pedir a atenção do Plenârio pará o placar·
eletrônio, a fim de que o Sepado tome conhecimento de
que o Senador Moacyr Duarte não fala como Líder do
PDS, porque S. Ex• votou não em relação ao_ projeto e
todos os Senadores do PDS votaram sim.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, peço a palavra
ainda para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra a V. Ex•, nobre Senador Moacyr Duarte.

O SR- MOACYR DUARTE (PDS - RN. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadorçs:
tU iiH:iagariã de V. Ex•, Sr. Presidente, se o Regimento
da CaSa atribui a esColha dos Vice-Líderes de Bancada
aos respectivos Líderes das Bancadas ou a um Senador
de outra bancada que se arvora, agora, com o direito- de
destituir de Uma Vice-Liderança um Senador que não" se
assenta na sua Bancada. Isso me parece, Sr. Presidente,
- qu-erer ser mais do que se deve ser.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou responder à primeira questão levantada por V. Ex': a proposição referente ao aumento do funcionalismo não estâ
em condições de entrar em pauta. a não ser com pedido
de urgênCia. E como me parece que todas as Bancadas
têm interesse em votar, se houver acordo de Liderança
para votar a matéria, através de urgência urgentíssima,
será colocada em pauta.

O SR: MOACYR DUARTE -Consulto à nobre Li~
derança do PMDB se está com essa disposição.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Isso serã verificado no ato.
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRE;S!DENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, pela ordem.
O SR. Hf:LIO GUEIROS (PMDB- PS. Pela ordem.
Sem revisão do oraçior.)- Sr. Presidente, Srs. Sepadores:
O ilustre Vice-Líder que responde pela Liderança do
PDS está totalmente por fora, absolutamente por fora.
Fique S. Ex• sabendo que, na Mesa, já hâ um pedido
de urgência para a votação dos tabelistas, mas o PD~
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que está fazendo uma farsa visando ao auditório, q'ue
embora pequeno para ele faz efeito - finge aQUi ·que
quer resolver o problema dos tabelistas, mas se esconde,
foge do Plenárío, não vem dar número e, ainda, quer ar1M
g:.mar essa gente que estã aquí e pensã que S. Exfs estão
falando a verdade.
Sr. Presidente, tenho me mantido com muita calma,
muita tranqüilidade e muita serenidade mas a paciência
humana, como a República Portuque.<>a, tem limites, e
não é possível, nobre Presidente, que depois de mais de
20 horas de uma luta titânic_a do PMDB, lutando, fazendo força, passando a noite acordado, passando sede e
fome e toda a espêcíe de dificuldade, ainda tenhamos de
assistir a esta exibição de farsa dentro do mais alto Plen::írio do Congresso Nacional. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se este pedido
de urgência urgeiltíssima estiver· assinado pelos Srs.
líderes e não houver impugnação dos mesmos; colocarei
a matéria em proposição.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cesar <;ais.

O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiclente, Srs. Senadores:
No último dia 28 de outubro do corrente _ano, o Ceará
perdeu um do seus mais conceituados filhos, que teve~ti-

va milítância na Política e nos meios forenses do meu Estado.Refiro-me, Sr. Presidente, ao Dr. Agapito dos Santos
Sãtiro, nascido em Fortaleza, no dia 31 de dezembro de
-1916,- fi1h0-d0Dr .MinOt!fSátlrOe-ae·o: Ail-gelzinda dos
Santos_ Sátiro _e_ net_o dg Professor e ex-Deputado Agapi-to doS-Santo"S~-· ·· ----·o-coflhecíáo--Advogado, cujo -negrológio faço n_essa
_oportuõidade, formou-se em Ciências Jurídicas e Sodais
pela Faculdade de Direito_do Cearã, em 1937, <ino em
que também contraiu núpcias- com a Sr• Maria AntonieUlde CàSffõ -s·ãúro~- tendo deixado quatro filhos.
Com -o Jã.lecirnen_tQ _dQ .seu genitor, em 1945, o Dr.
AgapTto-- "Sátiro ingressoU na política cearense,
ea-ndidatando-s·e a uma cadeira_ de Deputado Federal à
Constituinte=d~. 12.46, tendo assumido à Câmara dos Deputados em outubro de 1948, deixando naquela Casa do
Congresso Nacional a marca da sua inconfundível perso__ nalidade de homçm_ público.
Foi fundador, no Cearâ, do Diretório da antiga União
Democrática_ Nacional_- UDN, onde ocupou o_Cargo
de Segundo-Secretário.
Exeiceti- -também o· Cãigo de Diretor da Biblioteca
Pública do Estado e posteriormente a Delegacia .Regional do extinto IAPC.
_ ,fg:u.lliim.9~ -ªS@!lli!I__Q_~rg_o_ g~}t..§!>~gl!_ '_T~ni~Q -~
Assembléia Le_gislativa dç Çeará, função e1,11 que já se en.contra,va aposentado.
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Austero e sereno, foi competente no seu oficio de advogado, tendo, no decurso da sua existêncía, procurado
sempre amenizar o sofrimento alheio, principalmente na
in~ransigente defesa ~e pessoas humildes_ que muitas vezes tinham o seu direito lesado.
Durante as suas atividades,advocatícias, foi umas das
"~e"S"e-n:~·"'Cõlfstantes no frHJunal do Júri, constituindose em dos mais br~lhantes criminalistas do Ceará, ofereccmdo, igualmente, vãlioSai.- cOritribuições para o aprímoratnento do nobre exercício das funções jurídicas desenvolvidas no seu Estado natal.
O Dr. Agapito Sátiro, Sr. Presidente, deixou para os
seus familiares e amigos, alêm do profundo ~entiment_o
de saudade, inesquecíveis exemplos de honradez e de solidariedade humana, legados que ficarão marcados no
próprio tempo, revestindo-se também em importantes
ensinamentos para a posteridade. _
Ao fazer este registro, Sr. Presidente, do desaparecimento do meu iluste conterrâneo, o faço bastante comovido, considerando que foi ele um homem de bem e de
uma extraordinária dedicação à família e acendrado
amor aos verdadeiros movimentos cívicos nacionais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra·
da a sessão.

(Levanta-se a- seSSão às 12 horas e 5 minutos.)

Ata da 260'). Sessão, em 5 de dezembro de 1985
3' Sessão Legislativa Ordinãria, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragel/i e Enéas Faria
ÀS /5 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORE&
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Alcides Paio- Galvão
Modesto- Odacir Soa_res- Aloysio Chaves- Gabriel
Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- América de SoUza- Alberto Silva- Helvídio Nunes~ João
Lobo - Cesar Cals - José Lins:----- Virgnio Távora Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho Humberto Lucena - Marcondes Qadelha - Milton
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio ~ Nivaldo
Machado~ Guilherme Palrneirã...:.... Cados Lyra --Luiz
Cavalcante - Albano Franco - Lourival Baptista Passos Pôrto -Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
-Luiz Viana- João Calmon- José Ignácio Ferreira
- Moacyr Dalta - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro
- Roberto Saturnlno - Itamar Franco ---- Muril_Ç) Badaró - Alfredo Campos -:...... Ainaral Furlan - Severo
Gomes - Benedíto.Ferreira_ -:::__Henrique Santillo -:Mauro Borges- Benedito Canel_as- Gastão MüllerRoberto Campos - José Fragelli - Marcelo Mifanda
-Saldanha Derzi~ Álvaro í>iaso- Ené3.S-Filria ~Jai~
son Barreto - Jorge Bornhausen-_ Len9ir VargasCarlos Chiarelli - Alcides Sa{dªnha .;..... OC:tavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 65_Srs. Senadqres. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.·
Sob _a proteção de Deus, inidiamoS- nOSsoS {i"abãlhos.
O Sr. 19-Secretârio irá proceder à leitura do Expediente.
h lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFICIOS
Do Sr. !~-Secretário da Câmara dos- Deputados, encaminhando à revisão do Senado aut6griifos_dos seguintes
projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
· :N9220, de 1985
(N'" 6.250/85, na Casa de origem)
· De-iniciativa -do Sr. Presidente da República
--- Ciiil diretorias Da estruturi-dOTDS1itUtoNiidonal
__4e_ Çolo~izaçi!º_eJ.~-~fQr~a ~gr_ária -)NCRA e dá
~-~utras pro,·idêÕCi_as~
- - O Congresso Na-CTõnB.l decreta:
-"-Art. 19 Ficam criadas,na estrutura do Instituto NaciOnal de Coloni?:ação e Reforma Agrária- INCRA,"B.
Diretoría de- COloriização, a Diretoria de FinãrlçRs-e a
secretãria
§ 19 A Diretoria de Colonização e a Diretoria de Finanças são criadas por desmembramento da Diretoria de
Projetos de Colonização e da Diretoria Admin1sTiatiVã e
-- Financeira, que passam a denominar-Se, respectivamente, Diretoria de Projetos e Operações e Diretoria de Ad-

t.xecuava:=--=

:-rtuflístfáÇâO~-=-

~- =-~-- ~

Art. _49 O aproveitamento-dos servidores no Quadro
de Pessoal não exclui a possibilidade de os mesmos serem submetidos a regime jurídico que legalmente venha
a ser estabelecido.
Art. 59 A despesa decorrente da execução dest~ lei
correrá à conta das dotaÇões orçamentárias próprias da
autarquia.
Art_ 69 O Poder Executívo regulamentará esta lei no
-praZO de 30 (i:.rilua}-"dias;-Cõnüidos de _sua publicação.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data d_e sua publicação.
Art._ 89 Revogam-se as disopsições em contrário.

-

- - -------=- -

-=-~=

o

ANEXO
(Art. 2' da Lei
N9 de cargos

n' li, de I de li

de 198[)
Denominação

-~

Diretor
:!-·
§- 2~-""'A~s-ecretaría-ExecuGva-"integrarf a estrutufã--do Diretor Adjunto
2
-Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.4
AssessOr de Diretor
IN~A em níyet de Diretoria,-fícando diretamente vinSecretário Executivo
I
-culada ao" prCSidimfe--Oa autarqwa:
Assessor Técnico
6
Art._ _29 Ficam criados no Quadro Permanente do
Secretária Plena A
3
triStiiuto NãdOnãTd6_CQTOnTiãÇ[o -elteroi-ID_ã AgráriaSecretária Júnior
3
INCRA os cargos constantes _do Anexo desta lei.
Art. 3_~ Os funcionáríOs Ü11C]-rarifes- do QUadro ou
-da. Tabela Permanentes receberão, a título de vantagem
(Às Comissões de Serviço Público Civil e de FiindiVidual, a diferença veríficada entre seu vencimento
_nanças.) --- -------- ------ oú .Salário básicOS ·e-o-do"S serVfdoresaa mesmacaregoria pertencentes ao Quadro de Pessoal de que trata o art. 99
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
_-da_ L_ei_n9_7 .23t de 23 de outullro de 1984~_res_guard~n~_S:J_:__------'----'--=
---~~N' 221, de 1985
se-lhes os seus direitos e demais vantagens adquiridos.
(J\19 6.816/85, na Casa de origem)
§ }9 A diferenÇa individual percebída pelos servidores, sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária,
Autoriza o Pod_er Executivo a promover a publi·
será para todos os efeitos incorporada aos vencimentOS e
cação das obras completas de José Améríco de A1meisalários básicos, inclusive aos proventos da aposentadofia, nas condições que especifica.
ria.
O
c-ongresso Nãciorial decreta:
§ 29 Os efeitos finariceiros, decorrentes da execução
_do disposto neste artigo, vigorarão a partir de 19 de jaArt. 19 Fica o Poder ExecutivO aUtorizado a promoneiro de 1985.
ver a publicação das obras completas de José América de
Almeida, através do Ministério ·da Cultura, em convênio.
§ "J9 Ficiim suprimidos os §§ J9 e 49 do art. 99 da Lei
~n9 1.2?1. de -23_ de outu_b.ro de 1984.
com a,_, "Fu~dação Casa de __José AméÍico", como parte
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das comemorações do centenário daquele escritor e homem público.
· Parágrafo ónico. O lançamento dessas obras far-se.â
. no dia lO de janeiro de 1987, data do seu centésimo aniversário de nascimento.
Art. 2~> .- Firmado o convênio a que se refere o ·artigo
anterior, incumbirá ~.. "Fundação Casa de José América" elaborar o plano de publicação e, uma vez aprovado
este, executá-lo, sob a fiscalização do Ministério clã-Cultura.
·
Art. 3'i' O plano de publicação será submetido a uma
comissão constituída de 5 (cinco) membros, nomeada
pelo Ministro da Cultura, dentre representantes das seguintes entidades:
· I - um do próprio Minístériõ;
11- um da Academia Brasileira de Letras;

lU- um do Senado Federal;
IV- um da Câmara -dos Deputados;
V- um do Instituto Histórico e GeOgráfico Brasilei~
ro.
Art. 4~" Esta lei intr.a em v1gor ·na data de sua publi~
cação.
Art. 51' Revogam~se as disposições em contrário.

(Às ComissõeS de Educação e Cultura e de Fi~
~anças,)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 222, de 1985
(NI' 6.286/85, na Casa de origem)

De iniciativa do Sr. Presidente da República
Autoriza a extinçlio e a exclusão de créditos relati~
vos ao imposto sobre a propriedade territorial rural, à
contribuição dO$ que exercem atividades rurais, à
taxa de servi~S cadastrais e à contribuiçio sindical
rural, em Municípios do Nordeste, nas condições que
especifica·,_ e dá outras providências.
O CongreSso- Nacional decret;1:
_
Art. 1~" Fica o Minfslro de Estado da Reforma e ~o
Desenvolvimento Agrário autorizado _a r~tir_. _totalmente, nos Muncípios do Nordeste, reconhecidos em situação de emergência pelo Ministro -de Estado do Int,_t;rior, em decorrênciade danos causados por inundações,
os créditos relativo~:
I - ao Imposto sobre a Propriedade Territoriá.l Ru~
ral, inclusive multa, juros e acréscimos legais, incidente
sobre os imóveis corri- área igual ou superiOr a lOOha
(cem hectares); e
11- à contribuição dos que exercem atividades rurais,
inclusive multa, juros e acrêscimos legais, previSta no art.
51' do Decreto-lei nl' 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
com alterações intt.oduzidas pelo Decreto-lei n~" I .989, de
28 de dezembro de 1982, ·incidente sobre os imóveis co:m
área igual ou superiOr a lOOha (cem hectares).
Parágrafo único. A remissão de que trata este artigo
abrange exclusivamente os créditos correspondentes ao~
exercícios de 1984 e 1985 e deverá ser requerida até trinta
dias após a publicação des_ta lei, acompanhad(_) o requerimento da comprovação dos danos sofridos.
Art. 21' Nos MunicípiõS-referldos-ho artigo anterior,
e relativamente aos exercícios de 1984 e 198~:
I - ficam rerilifidos os débitos decorrentes do não recolhimento:
a) da Contribuição Sindical Rural de que trata o art.
41' do Decreto-lei nl' 1.166, de 15 de abril de 1971;
b) do lnlposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
inclusive multa, juros e acréscimos legais, incidentes
sobre os imóveis rurais com ãrea menor do que 100 ha
(cem hectares); e
·
~ c) da contribuição dos que exercem atividades rurais,
inclusive multa,jt!,ros e.acréscimos legais, prevista no ~rt.
5'i' do Decreto-lei n'i' 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
com as alterações introduzidas pelo Decreto~ lei n'i' I .989,
de 28 de dezembro de 1982, incidente sobre os imóveis
rurais com ârea menor do que 100 hã (cem hectares);
11-- ficam iseiiras da taxa Oe serviços cadastrais de
que trata o art. 59 do Decreto-lei n9 57, de 18 de no.vembro de 1966, -com- as alterações do art. 2~" da Lei n9
6.7_46, de lO de dezembro de 1979, e do art. 29 do
Decreto-lei n9 1.989, de 28 de dezembro de 1982, as-emissões de_ Certificado de Cadastro de imóVeis rurais. ·
Art. 31' O dispOsto nesta Lei não impicará direito à
.restituição do que já foi efetivamente pago. - - . -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Art. 4~" O Ministro de-Estado da Reforma e do Desenvolvimento Agrário expedirá os atos necessários à
execução desta Lei, podendo delegar competência ao
Presidente do Instituto_ Nac;i_onal de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, para a concessão dare_mis.são
prevista no art. li' desta Lei.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
ArL 61' Revogam-se as disposições em contrário. _

MENSAGEM N• 433, de 1985
Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 5l da Constit_ujção Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelência, acompanhado de Exposição de Motivos
dos Senhores Ministros de Estado do Interior, do Trabalho e. da Reforma e Desenvolv~mento Agrário, o anexoProjeto de Lei que "autoriza a extinção e a exclusão de
créditos relativos ao imposto sobre a propriedade territorial rural, à contribuição dos que exercem atividades
rurais, à taxa de serviços cadastrais e à contribuição sin~
dical rural, em Municípios do Nordeste, nas condições
que especifica, ·e dá outras providências".
Brasília, 6 de setembro·de 1985.- José Sarney.

E.M. INTERMINISTERIAL N• 38
Excelentíssimo Senhor. Presidente da República:
Temos a honra de encanlinhar à considereção de Vos~
sa Excelência Anteprojeto de Lei, anexo, que autoriza a
remissão de créditos relativos _ao imposto sobre ·a pro~
priedade teriiitoral rural à contribuição dos que exen::em
atividades rurais, a dispensa da taxa de serviçoS cadastrais e o cancelamento dos débitos de contribuição .sindical rural, em favor dos ·que_ ex..eJc:.em atividades rurais nos
Municípios do Nordeste, reconhecidos em situação de
emergência em decorrência das enchentes que assolaram
aquela Região.
A medida prop-osta somar-se-á àquelas que, na emergência já vêm sendo adotadas pelo Governo Federal, aliviando de encargos tributários os produtores rurais das
regiões inundadas. duramente sacrificados pela intempérie.
Otbe ser esclarecido que o imposto, as contribuições e
a taxa a que se refere o projeto são lançados pelo Instituto Naçional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, sendo repassada ao Ministério do Trabalho a parcela referente à contribuição__sindical, deduzida, _na forma do art. 4'i', § 49, do Decreto-Lei nl' 1..166, de 15 de abril
de 1971, a porcentagem de 15%-(quinze por ceilfu);em
favor do JNCRA.
Tendo em conta ·os aspectos sociais e de calamidade
.envolvjdos, sugerimos a Vossa Excçlência o encaminhamento de proposição legislativa ao Congresso Nacional,
sob o-i-egiine -de urgência, conforme previsto no art. 51,§
29, da ConstituiÇão Federal.
No ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos
·. do nosso mais profundo respeito.- Ronaldo Costa Couto, Minjstro do Interior- Almir Pazzianotto Pinto, Mi~
nistro do Trabalho -- Nelson de Figueiredo Riberio,
Minsiti'O da Reforma e do Desenvolvimento Ag~ário.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.146,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970
Consolida os dispositivos sobre as contribuições
criadas pela Lei n9 2.613, de 23 de setembro de 1955,
e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuiçãO qUe
lhe confere o artigo 55, item- TI, da Constituição,
DECRETA:
Art. )9 As contribuições criadas pela Lei n9 2.613,
de 23 de setembro de 1955, mantidas noS lirmos deste
Decreto-lei, são devidas de acordo-com o artigo 61' do
Decreto-lei n9 582, de 15 de maio de 1969, e com o artigo
21' do DecretoMiei nl' 1.110, Q_e 9 de julho de 1970:
l--Ao Instituto Nacional de Colo_n_ização e Re{orma
Agrária - INCRA:
I -as contribuições de que tratam o_s artigos 29 e 51'
deste Decreto-lei;
2-50% (cinqüenta por cento) da receita resultante da
contribui~ão de que trata o art. _39 deste Decretodei.
11- Ao- Fundo de AssistênCia do Trabalhador Rural
- FUNRURAL, 50% (cinqüenta pof cento) da receita
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rr;;sultante da contribuição de que trata o artigo 31' deste
Decreto-lei.
Art. 2"' A contribuição instituída no "caput" do arligo 6~" da Lei nY 2.61 3, de 23 de setembro de 1955, ê redu;ô_Qa para 2,5% (dois e meio por cento), a partir de 19 de
jãheiro de 19_71, sendo devida sobre a soma da folha
mensal dos salários de contribuição previdenciária. dos
seus empregados pelas pessoas naturais e jurídicas, inclusive cooperativa, que exerçam as atividades abaixo enumeradas:
1- indústria de cana-de-açúcar;
li -indústria de laticínios;
IH- indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV -indústria de uva;
v-- indústria de extração e br;:neficiamento de fibras
vegi:tãis e de descaroçamento de algOdão;
VI -indústria de beneficiamento de cereais;
VIl- fndúsirii de beneficiamento de café;
VIII - indústria de extração de madeira pata serraria,
de resina, lenha e carv_ão vegetal;
IX -matadouros ou abatedouros de animais de
quaisquer espêcies e charqueadas.
§ J9 Os_ contribuint~ de que trata este artigo estão
dispensados das contribUições para os Serviços Sociais
da Indústria (SESI), ou do Comércio (SESC) e Serviços
Nacionais de Apreil:diza&em Industrial (SENAI) ou do
Comércio (SENAC), estabelecidas na respectiva legis~
!ação.
§ 2"' As pessoas naturais ou jurídicas cujas ati~id~
des, previstas no artigo 69 da Lei n9 2.613, de 23_ de setembro de 1955, não foram incluidas neste artigo, estão
sujeítas a p-artir· ae {9 de janeiro de 1971, às contribuições
_ para as entidades referidas no parágrafo anterior, na forma da respectiva legislação.
- § 31' Ficam isentos das obrigações referidas neste artigo as indústrias caseiras, o artesanato, bem como as pe~
quenas instalações rurais de transformação ou beneficia~
menta de produtos do próprio dono_ e cUjo valor não~-:.
ceder de oitenta, salárioS mínimos regionais mensais.
Art. 31' É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) à contribuição previdenciária das empresas, instituído no§ 41' do artigo 6Y da Lei n9 2.613, de23
de setembro de 1955, com a modifícação do artigo 35, §
29, item VIII, da Lei n9 4.863, de 29 de novembro de
1965.
Art. 4~" Cabe ao Instituto Nacional de Previdência
Social- INPS-:- arrecadtr as contribuições de que tratam os artigos 2~" e 3Y deste Decreto-lei, nos termos d.o.:;Lr~
tigo 35 da Lei n9 4.863, de !9 de novembro de t965, com
as modifiCações da le:gisl3.\ ão posterior.
§ 19 Pela prestação dos serviços de que trata este ar~
tígo, o Instituto Nacionall e Previdência Social será retribuído com percentagem calculada sobre o custo real
do serviço.
§ 29 A arrecadação da contribuição prevista no artigo 21' deste Decreto~lei, relativa aos meses anteriores a
dezembro de 1970, inclusive, remanesce com o INCRA.
ArL51': E _mantida a contribuição de 1% (um por
cento), instituída no artigo71' da Lei n9 2.613, de 23 de setembro de 1955, com a alteração do artigo 31' do
Decreto-lei nl' 58, de 21 de novembro de 1966, sendo de·
vida a·penas pelos ex..ercentes de atividades rurais em
imóVel sujeito ao Imposto Teritoríal Rural.
§ }I' A contribuição é calculada na bas_e de 1% (um
.oPOr ceqto) d_o s_alário mínimo regional anual para cada
-módUlO: atdOuído ao respectivo imóvel rural, de confor~
midade com o inciso 111 do artigo 41' da Lei nl' 4.504, de
30 de novembro de 1964.
§ 21' A contribuição é lançada e arrecadada, conjun~
tamente com O Imposto Territoral Rural, pelo INCRA,
que baixarã as normas necessárias de execução.
§ 39 São -iSentos da contribuição os proprietários de
imóveis rUrais:- a) de área igual ou inferior a um (1) módulo; e
b) os classifiCados pelo INCRA como empresa rural,
nos termos d_o artigo 49, item VI, da Lei n9 4.504, de 30
de novembr_c;> de 1964.
§ 41' A contribuição paga pelo proprietário de imó~
vel rural, que tiver contrato de arrendamento ou de par~
ceria, poderá ser por ele considerada como seu crédito
no respectivo contrato.
§ 59 Os contribuinte:s nas condições do artigo li' da
Lei n9 5.360; _de 23 de novembro de 1967, continuam go:zando das deduções af previstas dentro dos prazos esta~
belecidos de conformidade com a me,sma lei.
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Art. 61' O INCRA fiCa au_torizàdo a cancelar os levantamentos e as inscrições de débitos resultantes da
contribuição instituída no artigo 79 da Lei n~' 2.613, de 23
de setembro àe 1955, quando em desacordo com as normas do artigo "51' deste Decreto-lei.

Art.

7~'

O INCRA promoverá, durante o exercício

de 1971, a restituição dos créditos originários de contribuições extintas pela Lei nl' 5.097, de 2 de setembro de
1966, mediante a apresentação aos seus órgãos regionais
das respectivas notas de crédito, expedidas pelos extinto

INDA.
Art. 8~" Das decisões administrativas ·relativas à contribuição de que tJ_ata o art. 51' deste Decreto-lei, caberá
recurso ao Terçeífo Conselho de Contribuintes, em requerimento protocolado, no prazo de trinta dias, nas re~
partições regionais, estaduais ou 1oc;ais do INCRA, onde
for proferida a deci&ão.
Art. 99 Dentro do crit~rio de'- enquadramento de
contribuintes p_revisto- llíit,artis:0,..2t. deste Decreto-lei, o
INCRA fica aíltorizado;JI. tran&~r cqm as entidades referidas no seu§ I 'i', pondo tehno a,os processos administ
trativos e judiciais decorr~ntes c:la 'interpretação do '"'caJ.
put" do artigo 6~' da Lei n~' 2.61), de 23 de setem&ro de
1955, desde que aptirado o recQ_l_hjmentº da contribuição
. .
a alguma das entidades em causa.
Art. tO. Nos termos do artigo 4~' do Decrçto-lei n~'
58, de 21 de novembro de 1966, são extensivas às contribuições de que trata eSte DecretQ-lei, no que couber, as
c;lisposições do artigç 7'9 e parágrafo da Lei n'9 4.357, de
16 de julho de 1964; G;,dos artigos 15 .e pã;âgrafos, 16 e 17
da Lei n'9 4.862, de 29 de novembro de 1"9'b5, na forma vigente.
Art. li. São reyogados os artigos 6~' e 79 da Lei n'9~
2.613, de 23 de setembro: de 1955, e o ar_tigo 3'9 do_
Decreto-lei ni> 58, de 2_1 de _ngvembro de __1966, ressalvados seus efe'itõS mantic;ios nos t~rmos.deÚe Decre_to-leL-Art. 12. Este DeCreto-lei entrará em vigor ná data
de sua pubHcação.
Brasília, 31 de _dezembro de 1970; 1499 da. Independência e 82~' da_ República.- EMILIO G. MtDIO- L. F.
Orne Lima- Júlio Barata.
DECRETO-LEI N• !.989,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1982
Dispõe sobre contribuição devida ao Instituto Nacionai de Colonização e Reforma Agrária- INCRA
e cálculo referente à taxa prevista no Decreto-lei n'i'
57, de 18 de novembro de 1966, e dá outr8s providên~
cias

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, !tem li, da- ConSütuíÇão,

DECRETA:

.

Art. 1? A contribuição a que se refere o artigO 59 _do
Decreto-lei n'9 1.146, de 31 de dezembro de 1970, passa a
ser frxada_em 21% (vinte e_um por _cento} dQ valor.de_referência regional, para cada módulo fisCal atribuído ao
respectivo imóvel, de conformidade com o artigo_ 50,§ 29,
da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964, com a rew
dação dada pela Lei ni' 6. 746, de 1Ode dezembro de 1979.
§ l '9 A contribuição de que trata este artigo é devida
apenas pelos exercentes de atividades .rurais em im_óveis
sujeito ao Imposto sobre a Propriedade "ferritoÍ"ial Rural

-ITR.
§ 2<:> A contribuição é: lançada e arrecadada conjuntamente com o ITR, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
§ 3~' SãO isentos da contribuição os proprietáríos, tí~
tulares de domínio_ útil ou possuidores, a qualquer título,
de imóveis rul-ãis:
a) de área até 3 (três) niódulos fiscais, que apresentem grau de utilização da terra igual ou superior a 30%
(trinta pOr cento}, calculado na forma da alrnea a, do§
5!, do artigo 50, da Lei ni' 4.504_, de 30 de novembro de
1964, com a redação -dada pela Lei n'~ 6~746, de I O de dezembrq de 1979;
b) classificados como minifúndios ou- como empresà -rural, nos termos da legislação vigente.
Art. 29 A Taxa de Serviços Cadastrais prevista no
artigo 5~' do Decreto-lçi n9 57, de 18 de novembro de
1966, com a alteração do artigo 2~' da Lei n<:> 6.746, de lO
de dezembro de 1979, será cidculada obedecido o seguinte critério:
a)quanto aos imóveis rurais com área ·até 20ha {vinte
hectares}: à razão de 7% (sete por cento) do Maior Valor

de R,eferênda -~ MVR, vigente ao início do exercício
-- ---correspoõdente; ---- -- -- - b) quanto aos imóveis rUrais com área acima de 20ha
(vinte hl!~t~;:_esj _e. a!_~j . QOOha (mil hectares}: ao c~l~ulo
procedido na forma da alínea a, acrescentar-sewão 7%
(sete por cento) do MVR, para cada 50ha (cinqilenta
hectares) ou fração excepentes;
c) quanto aos imóveis rurais com ái'ea acima de
l.OOOOa (IÍ1írheCtares): ao cã!Culo procedido na forma da
alínea b, acrescentarwse-ão 7% (sete por cento) do MVR,
para cada I.OOOha (mil hectares) ou fração ~xecedentes.
Art. 3? Revogadas as disposições em contrário, este
decreto-I~ ~l1JI~_rf!_ç_m__ vig_qr !1a data c_l_e _sua publicação,
produzindo efeitos a partir do exercíCiO- liiianceiro d6
1983. - JoãO Figueiredo, Presidente da República Antônio Delfim Netto- Danilo Venturini.

DECRETO-LEI N• l.l66,
DE 15 DE ABRIL DE 1971
Dispõe sobre enquadramento e contribuição sindical

r~ral.

O Presidente da República, usando da atribuição que

lhe co..nfere o artigO 55, ítem 11, da Constituição,
decreta:
Art. 1Q Para efeito do enquadramento sindical,
-considera-se~

f - trabaíhador rural:
a) à pessoa física que presta serviço a empregador ru-

ral, mediante remuneração de qualquer espêcie;
b) quem, proprietário ou não, trabalhe individual-mente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indis~
pefi'ifáYerã própria -sUbSiStência e-exercrcro-em condições
de mútua dependência e _colaboração, ainda que com
ajuda eventual de terceiros.
11 - empresário ou empregador rural:
a) a pessoa física ou jurfdica que, tendo empregado,·
empreende, a qualquer título, atividade econômica rural;
b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em regime de economia familiar, explore imóvel ru·ral que lhe absorva toda a força de trabalho e ulegaranta
a subsistência ~. progressô social e econômico em ãrea
igual ou $Uperiot à dimensão do_ módulo rural da respec~
tiva regiâo;~
c) oS proprietários de mais de um imóvel rural, desde
que a soma de suas ãreas seja igual ou superior à dimen~
são do_ módulo rural da respectiva região.
Art. 29 Em caso de dúvida na aplicação do disposto
no artigo anter(or,--os-intet-essã:dos, inclusive a entidade
sindical, poderão suscitá~ la perante o Delegado Regional
do Tr_abalho, que de~idirá após as diligências necessáriaS
e _o_uvida uma_ comissão_ perman~nte, constituída do responsável pelo setor sindical da Delegacia, qUe a presidi!~! __ d~--~m represenTante doS empregados e de um repre~
sentante--dãs empregadoreS ru-rais, indicados pelas resw
pectivas federações ou, em sua falta, pelas Confederações pertinentes.
§ 19 As pessoas de que tratain as letras "b", do item
I, e "b'' e ·•c'', do item 11, do artigo J<:>, poderão, no curso
do processo referido neste artigo, recolher a contribuição
sindical à entidade a que entenderem ser devida ou ao
lps_;_Ü!-112.1:-I!lcion_~l. de Coloni~lW_ãg_ c:_ R~for:m~ Agrá_ria lNCRA, fazendo-se, posteriormente, o 'estÕÚto, a cornp~nsação o_u repasse ~::abível.
§' 2<:> Da decisão_ dÕ Oefegado Region-al dO Trabalho,
caberã recurso para o Ministro do Trabalho e Previdência Social, no prazo de quinze dias.
_A.rt._ 3'9 Some_n_t_e__ ~er~ _r~_nheciflo para a mesma
base territorial, uin -sindicato de empregados e outro de'
empregadores rurais, sem especificação de atiVidades ou
profissão, ressalvado às entidades já reconhecidas, o direito à representação constante da respectiva carta sindicaL
_ _
_
Art. 4'9 Caberá ao -Instituto Naci~mal de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), proceder ao lançamento ~-cobrança da contribuição__ s_indical devida pelos
integranteS d'is Ca-tegorias ProfisSioriãiS eCoriômicas da
agricultura, na confoimídade dõ disj:úJstO- no presente
Decreto-lei. --§ J<:> Para efeito de cobrança da contribuição sindical
dos empregadores rurais, organizados em _empresas ou
firmas, a contribuição sindical serã lançada e cobrada
proporcionalmente ao capital so~ial, e para os não orga-
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nízados dessa forma, entender-se-á como capital o valor
adotado para o lançamento do imposto territorial do
imóvel explorado, fixado pelo lNCRA, aplicando-se em
ambos os casos, as percentagens previstas no artigo 580,
letra "c", da Consolidaçãó ·aas Leis do Trabalho:
§ 2<:> A contribuição devida às entidades sindicais da
categoria profissional, será lançada e cobrada dos empregadores rurais e por estes descontado dos respectivos
salários, tomando-se por base um dia de salário mínimo
regional, pelo número máxlmo de assalariados que trabalhem nas épocas de maiores serviços, conforme declarado no cadastramento do imóveL
§ 39 A contribuição dos trabalhadores referidos no
item I, letra "b", -do artig(d'9 sCrâ lançada na forma do
dispostO no artigo 580, letra .. b", da Consolidação das
Leis do Trabalho e recolhida diretamente pelo devedor,
inCidindo, pôrêm, a contribuição apenas sobre um imó~
vel.
§ 41' Em pagamento _dos serviços e reembolso de desw
pesa, relativas aos encargos decorrentes deste artigo, caberão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
J\_grária (INCRA), 15% (quinze por cento) das importân-cias- arrecadadas, que lhe serão creditadas diretamente
pelo órgão arrecadador.
Art. 5<:> A contríbuição sindical de que trata este
Decreto-lei, será paga juntamente com o imposto territorial rural do imó_v_el_a que se_referir.
Art. 6<? As guias de lançamento da contribuição sindical, emitidas pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), na forma deste Decreto~lei,
constituem documento hábil para a cobrança judicial da
dívida, nos termos do artigo 606, da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Parágrafo único. O recolhimento amigável ou judiw
c_ial das contribuições sindicais em atraso somente poderã ser feito diretamente no órgão arrecadador, que providenciará as transferências e créditos, na forma dos artigos 7~' e 9Q deste decreto-lei,
Art. 7Q O produto da arrecadação da contribuição
_sindícii.f_r_t}ral, dep~is de_ d~uzida a percentagem de que
trata o § 4<:> do artigo 4'~, será transferido, diretamente,
pela agência centratizadora da arrecadação, à respectiva
entidade, obedecidas a distribuição e as normas fixadas
em instruções baixadas pelos Ministros do Trabalho e
Previdência Soda! e da Agricultura.
§ -pr-A aplicação da contribuição sindical rural, objetivando o desenvolvimento setorial e atendidas as peculiaridades de cada categoria, serã feita Pelas respectivas
entidades, nos termos de instruções baixadas pelos Ministros do Trabalho_ e Previdência Social e da Agricultura, que estabelecerão normas, visando a harmonizar as
atividades sindicais com os propósitos sociais, econômicos--e- -técnicos -d-a- agricultura-.§ 2~' As transferências previstas neste artigo serão
feitas para a conta corrente das entidades credoras na
agência do Banco do BrasiL
§ 3~' Se não existir agência local do Banco do Brasil,
as transferências serão feitas para a conta corrente no es• tabelecimento bancário aprovado pelo Delegado Regiona1 do Tfiibalho, obed_ectdo o disp-osto no Decreto~lei n~'
151, de 9 de fevereiro de 1967.
§ 41' Se não existir entidade representativa ou coordenadora das categorias respectiVas, com jurisdição na
área de localização do imóvel rural de que se trata,
proceder-se-á de acordo com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho sobre a matéria.
Art. 89 Compete a Ministro do Trabalho e Previdência Social dirimir as dúvidas referente ao lançamento, recolhimento e distribuição de contribuição sindical
de que trata este decreto-lei, expedindo, para esse efeito,
as normas que se fizerem necessárias, podendo estabelecer o processo previsto no artigo 2'~ e avocar a seu exame
e decisão, os casos pendentes.
Art. 91 'i' Aplicain~se aos fnfratores deste decreto-lei,
as penalidades previstas--nos artigos 598 e 600, da ConsolfdaÇão dãS: Leis do Trabalho.
Art. 10. Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
- EM!LIO G. MftDICI, Presidente da República- L.
F. Cirne Lima - J ú!Ío Barata.
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- -- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

LEI N• 6.746,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera o disposto nos arts. 49 e 50 da Lei n9 4.504,
de 30 de novembro de 1_964 {Estatuto da Terra), e dá
outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. (9 Os artigos 49 e 50 da Lei n9 4.504, de 30 de
novembro de 1964 (Estªtuto da Terra) passam ã ter a Seguinte redação:
"Art. 49. As normas gerais para a fixação do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural obedecerão a critériOs de progressividade e regressividade, levando-se em conta os seguintes fatores:
I - o valor da terra nua;
11- a área do imóvel rural;
I l i - o grau de utilização da terra na exploração
agrícola, pecuâria e florestal:
CV- o grau de eficiência obtido nas diferentes
explorações;
V- a ârea total, no País, do conjunto de imóveis
rurais de um mesmo proprietário.
§ 19 Os fatores mencionados neste artigo serão
estabelecidos com base nas informações apresentadas pelos proprietários, titulares do domínio útil ou
possuidores, a qualquer trtulo, de imóveis rurais,
obrigados a prestar declaração para cadastro, nos
prazos e segundo normas fixadas na regulamentação desta lei.
_ .. _
§ 29 O ói"gão responsável pelo lançamento do
imposto poderá efetuar o levantamento ~ a revisão
das declarações prestadas pelos proprietários, titu~
lares do domínio útit ou possuidores, a qualquer
título, de imóveis rurais, procedendo-se a·venfi:
cações .. in loco~· se __necessário.
§ 39 As declarações previstas no parágrafo pri~
meiro serão _apresentadas sob inteira reSponsabili~
dade dos proprietários, titulares do domínio útil ou
possuidores, a qualquer titulo, de imóvel rural, e no
caso de dolo ou má fé, os obrigará ao pagamento
em dobro dos tributos devidos, além das multas decorrentes e das despesas ~om as verificações neces:sárias.
§ 49 Fica facultado ao órgão responsável pelo
lançamento, quando houver omissão dol! proprietários, -titulares--ao domínio útil ou possuidores, a
qualquer título, de imóvel rural, na prestação da de~
claração para cadastro, proceder ao lançamento do
imposto com a utilização de dados indiciários, além
da cobrança de multas e despesas necessárias à a pu~
ração dos referidos dados.
Art. 50. Para câlculo do imposto, aplicar-se--á
sobre o valor da terra nua, constante da declaração
para cadastro, e não impugnado pelo órgão compe~
tente, ·ou resultante de avaliação, a alíquota corres·
pendente ao número de módulos fiscais do imóvel
de acordo com a tabela_adiante:_

Alíquotas
Número de módulos fiscais
Até 2 ................. ., • ~ "~·. ~··. 0,2%
Acima de 2 até 3 ··--"·-"-·-·-·~· ..•. ··•-·. 0,3%
Acima de3 até4 ~ ...................... 0,4%
Acima de 4 até 5 ... ~-,_,... -· . ~ ... _.__. .. _.. • . 0,5%
Acima de 5 até 6 ..• _. ~ .-, ..•..-••.•.... 0,6%
Acima de 6 até 7 . , • , , .-........-. ·~ """~ 0,7%
Acjma de 7 até 8 ... , .. , ...............0,8%
Acima de 8 até 9 ....... _.... , ..........0,9%
Acima de 9 até 10 ....... ~- ........•.. 1',0%
Acima de lO até_l5 ....••..._...... "--'..--- 1,2%
Acima de 15 até 20 ...... ._._ •..••.. ·--~ .. ld%_
Acimade20até_25 ·············-···-·. 1,6%
Acima de 25 até 30__ .. ,,_ .. =·-· ···-·-·----·-·-~ 1,8%
Acima de 30 até-35 ..... , , ............. _~,0%
Acima de 35 até 40 •.•......•_... ~-· ···-~ 2,2%
Acima de 40 até 50_,.__,__ ......... _... •-·~ 2,4%
Acima de 50 até 60 . , ._..... , ..... , ... 2,6%Acima de 60 até 70 ............. --=-·--- 2,8%
Acima de 70 até 80 .................. 3,0-%
Acima de 80 até 90__ ............... ·-·-· . ..J,2%
Acima de 90 até 100 .............. _. ·- 3,4%
Acima de 100 ... , ........... , ..... , .. 3,5%

§ 1'? O imposto não incidirá sobre o imóvel rural, ou conjunto de imóveis rurais, de área igual ou
inferior a um módulo fiscal, desde que seu proprie.
tá.rio, titular do domínio 6tH ou possuidor, a qual~
quer título, o cultive só ou com sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros.
§ 2" O módulo fiscal de cada Município, expres~
so em hectares, serâ determinado levando-.s~ em
.::.onta os seguintes fatores:

ar

ó tipo de exploração predominante· no Municipio:
I - hortifrutigranjeira;
11 -cultura permanente;
111- cultura temporária;
IV -pecuária;
V - florestal;
b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;
c) outras explorações existentes no MuniCíPiO
que, embora não predominantes, sejam expressivas
em função da renda ou da área utilizada;
d) o conceito de "propriedade familiar", defini~
do no i_tem li do artigo 4~' desta Lei.
§ 39 O nómero de módulos fiscai~_de um_imóvel
rural será obtido dividindo~se sua ârea aproveitável
total pelo módulo fiscal do Município.
§ 49 Para os efeitos desta Lei; constitui área
aproveitável do imóvel _rural a que for passíVel de
exploração agrícola, pecuária ou florestal. Não se
considera aproveitável:
a) a área ocupada por benfeitoria;
_ b) a área ocupada por floresta ou mata de efetiva
preservação permanente, ou reflorestada com essênciaS nativas;
c) a área comprovadamente imprestável para
qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal.
§ 59 O imposto calculado na forma do caput
deste artigo poderá ser objeto de redução çle até 90%
(noventa por cento), a título de estímulo fiscal, s_egundo o grau de utilização econômica do imóvel ru~
ral, da forma seguinte:
á) i-edução de até 4.5% (quarenta é cinco' por cento), pelo grau de utilização da terra, medido pelarelação entre a área efetivãmente utilizada e a área
aproveitâvel total do imóvel rural;
b) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento), pelo grau de eficiência na exploração, medido
pela relação entre o rendimento obtido por hectare
para cada produto explorado e os correspondentes
índices regionais fixados pelo Poder Executivo e
multiplicado pelo grau de utilização da terra, referi-- _çio _na alínea a deste parágrafo.
__
§ 69 A redução do imposto de que trata o § 51deste artigo não se aplicará para o imóvel que, na
data do lançamento, não esteja com o irriposto de
exercícios anteriores devidamente quitado, ressalvadas as hipóteses previstas no art. !51 do Código Tributário N acionai.
§ 79 O Poder Executivo poderá, mantido o limite máximo de 90% (noventa por cento), alterar a
distribuição percentual prevista nas alíneas a e b do
§59 deste artigo, ajustando-a à política agrícola adotada para as diversas regiões_do.País.
§ 89 Nos casos de intempéfie ou calamidade de
gue resulte frusfração de safras ou ri1.êsri:to des-truição de pastos, para o -câlculo da redução prevista na_s alíneas a e b do § 59 deste artigo, poderão ser
utilizados os dadas· do período anterior ao da ocà(rência, pÕdendo ainda o Mii1.istro da Agriciuliura fixar as· percencagens de redução do imposto que serão utilizadas.
_§ _99 Para os imóveis rurais que apresentarem
grau de utilização da terra, calculado_naJQtOHl di
alínea a§ 59 deste artigo, inferior aos limites fixadOs
no § 11, a alíquota a ser aplicada será multiplicada
pelos seguintes coeficientes:
a) no primeiro ano: 2,0 (dois);
b) no segundo ano: 3,0 (três);
c) no terceiro ano e seguintes: 4,0 (quatro).
- §-lO. Em qualquer hipótese; a ãpiicação dõ disposto no§_ 99_ não resultará em alíquotas inferiores a:
a_) no primeiro ano: 2% (dois por cento);
b) no segundo ano: 3% {três por cento);
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c) no terceiro ano e seguintes: 4% (quatro por
cento).
- § ll. Os limites referidos no§ 99 são fiXados segundo o tamanho do módulo fiscal do Município de
localização do imóvel rural, da segu_inte forma:

Área _do módulo fiscal Grau de utilização da terra
A tê 25 hectares
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
Acima de 25 _hectares até 50 hectares
25-%Acima de 50 hectares até 80 hectares
18%
Acima de 80 hectares . , ................. lO%
§ 12. Nos casos de projetos a_gropecuârios, a
suspensão da aplicação do disposto nos§§ 99, 10 e 11
deste. artigo, poderá ser requerida por um período
de até 3 (três) anos."
Art. 29 A Taxa de Serviços Cadastrais prevista no
art. 59, do Decreto~lei n9 57, de 18 de novembro de 1966,
não incidirá sobre imóveis rurais abrangidos pelo§ 69 do
art. 21 da Constituição Federal e sobre aqueles não sujeitos à incidência do imposto por força do§ !9 do art. 50
dlJ. Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964, com a nova
redação dada por esta lei, salvo nos casas de expressos
pedidos de atualização cadastral.
- Art. 3o:> A contribuição de que trata o art. 59 dQ_
Decreto-lei n" l.l46, de 31 de dezembro _de )970, não se~
rá cobrada dos imóveis rurais de tamanho até 3 (três)
módUlOs fiscais, que apresentem grau de utilização da
terra igual ou superior a 30% (trinta por cento), calculado na forma da alinea a do§ 59 do art. 50 da Lei n9 4.5.04,
de 30 de novembro de 1964, com a nova redação dada
por esta lei.
Art. 49 Fica o Instituto '!Nacional de. Colonização e
R-eforma Agrária - INCRA autoriZado a instituir
prémio-iricentivo a produtores rutais das diferentes re~
giões ·do. País, nas diversas modalidades de exploração,
como forma de estimular o uso racional e intensivo da
terra, e o cumprimento da sua função social.
Art. 59 Esta lei entrará em vigor em 19 de janeiro de
1980, revogados o art. 52 da Lei n9 4.504, de 30 de no~
vembro de 1964, e demais disposições em contrário.
Brasília, em lO de dezembro de 1979; 1589 da Indepen.dênda e 919 da RJ::pública.- JOÃO FIGUEIREDOKarlos Rischbieter - Ângelo Amaury Stâbile.
DECRETO N• 8~.685,
DE 6 DE MAIO DE 1980
Regulamenta a Lei n9 6.746, de 10 de dezembro de
1979, que trata do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 81, item III, da Constituição,
DECRETA:
_
-A!C l•f- Parã-Calcul9 do Imposto sobre a Propríedade Territorial Rural aplícar-se-á, sobre o valor da terra
nua, constante da declaração para cadastro e não impugnado pelo Instituto Nacional de Colo~i,?ação e Reforma
Agrária-=- INCRA, ou resultante de avaliação feita pelo
mesmo Órgão, a alíquota cori-espondente ao número de
módulos fiscais do imóvel, de acordo com a tabela adiante:
Número de módulos fiscais
Alíquota
Até 2 . , ................•.... ······~··: .... _-0,2;'?'o
Acima de 2 até 3 _...... _._~., ................_.,_03,%
Acimã de 3 até 4 ..............._.... , ..•. ,. 04,%
Acima de 4 até 5 .................• ~-· -"'-" • • . 0,5%
Acim·a--de-5 até--6 ····-············~·-~-····-· 0,6%
Acimade6até7 .................... ~···~· 0,7%
Acitria de 7 até 8 ....•........... _. ·~ . _ .__...___, _.__.,__ _O,B%
Acirt}ade8até9 ....................... : ..... 0,9%Aciffia de 9 até lO .............._.....• ~ .... , 1,0%
Acinla de lO até 15 ........... --· ....... ~·--.-.-1,2%
Acima de 15 até 20 ..................•... -. 1,4%
ACima de 20 até 25 ..................-. . . . . .. 1!6%
Acima de 25 até 30 •........ _........... --, .. ~ 1,8%
Acima de 30 até 35 ................. _....•... 2,0% _
Acima de 35 até 40 ·····-···········-·~··v 2,2%
Acima de 40 a"té 50 . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . • • . 2,4%
Acima de 50 "ãté. 60 ....•.............. - . . • . 2,6%
Acima de 60 até 70 . . . . . .. . . . . • . . . . • . . . . . . . 2,8%
Ac1ma de· 70 ãté 80 ........................ · 3,0%
Acima de 80 até 90 ............ -........... 3,2%
ACima de 90 até 100 ....................... 3,4%
Acima de 100 ............................ ~ 3,5%

