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I -ATA DA I23• SESSÃO, EM I• DE SETEMBRO DE I980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Sr. ]'?-Secretário da Câmara dos Deputados 

Comunicando a aprovação da .seguirite matéria: 

- Projeto de Lei do Senado n• 239 j79 (n' 3.002/80, na Câmara dos 
Deputados), que cancela penas impostas ao ex-Presidente Juscelino Ku
bitschek de Oliveira, determina a devolução das condecorações nacionais 
que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão nos quadros das res
pectivas ordens dos quais tenha sido excluído. (Projeto enviado à sanção 
em 29-8-80.) 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

- Projeto de Decreto Legislativo n'? 13/80 (n'? 42J80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre TransporteS Aéreos ce-
lebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Suriname, firmado em Brasília, em 28 de janeiro de 1980. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n~'296/79, que institui o Dia Nacional de 
Defesa da Fauna. (Redação final.) 

-Projeto de Lei do Senado n9 164/78, que acrescenta alínea ao art. 
29 do Decreto-lei n9 869, de 12 de setembro de 1969, que dispõe sobre a in
clusão da Educação Moral e Cívica, como disciplina obrigatória, nos sis
temas de ensino no País, e dã outras providências. (Redação final.) 

- Projeto~de Lei do Senado n• 297 j79, que garante ao empregado 
aposentado por velhice, a requerimento da empresa, indenização .em 
função do salário que percebia em atividade. (Redação fiilal.) 

-Projeto de Lei do Senado n~' 312/79, que altera a redação do§ }9 
do art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Redação final.) 

1.2.3 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 209/80, de autoria do Sr. Senador 
Helvídio Nunes, que altera dispositivos do Decreto-lei n• 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, e dá outras providências. 

1.2.4 - Requerimento 

- N9 357/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitan~ 
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento do Ge
neral Octávio Costa no almoÇO realizado no Clube Militar, do Rio de Ja
neiro, pela Ordem dos Velhos Jornalistas, em homenagem ao Exército 
Brasileiro, assinalando o transcurso do unia do Soldado". 

I.2.5 - Ofício 

- Do Sr. Deputado Raymundo Diniz, Presidente do Grupo Brasilei
ro da União Interparlamentar, comunicando a constituição da Delegação 
do Senado Federal à 67• Conferência Interparlamentar, a realizar-se em 
Berlim (RDA). 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Repúdio aos atentados ter
roristas praticados no País. 

SENADOR HUGO RAMOS- Desvios de setores da Igreja Católi-
ca. 

SENADOR ALMIR PINTO- Resposta do Sr. Jarbas Passarinho, 
publicada no Correio Braziliense. edição de ontem, sob o título "Carta 
Aberta a um Jovem", concernente à solicitação de estudante com respeito 
ao comportamento de S. Ex• às '"idéias novas". 

1.2. 7 - Requerimentos 

- NO? 358/80, de autoria do Sr. Senador Aimir Pinto, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Carta 
Aberta a um Jovem", de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho. 

- N9 359/80, de autoria do Sr. Senador Raimundo Parente, solici
tando prorrogação de prazo concedido à Comissão Parlamentar de In
quêrito que apura a devastação da floresta amazónica e suas implicações, 
pelo prazo que menciona. Aprovado. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 350/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da saudação 
ao Ministro do Exército, General-de-Exército Walter Pires de Carvalho 
Albuquerque, feita em 25 de agosto de 1980, pelos Senhores Ministros da 
Aeronáutica e da Marinha, pela passagem do "'Dia do Soldado'", e agra
decimento do Senhor Ministro. Aprovado. 

-Requerimento n9 355/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Cha
ves solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetes de Lei do Se
nado n9 221/77- Complementar, do Senador Roberto Saturnino, que 
dispõe sobre a fiscalização das entidades paraestatais vinculadas à União 
pelo Congresso Nacional, e dá outras providências, e n• 34/79, do Senador 
Mauro Benevides, que dispõe sobre o processo de fiscalizãção pela Câma~ 
ra dos Deputados e pelo Senado Fedefal dos atos do Poder ExecUtivo e os 
da administração indireta. Aprovado. 

- Projeto ,de Lei do Senado n' 83/79, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que revoga os§§ 29, 39 e 59, e dâ nova redação ao§ 4~' 
do artigo 69 da Lei n~' 6.439, de 1~' de setembro de 1977, que ''institui o Sis
tema Nacional de Previdência e Assistência Social, e dã outras providên~ 
cias". Aprovado, em -segundo turno. Ã Comissão de Redação. 
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- Projeto de Lei do Senado n' 271/75, de autoria do Sr. Senador I ta
. mar Franco. que dispõe sobre a inscrição dos funcionários municipais jun
to ao INPS. Aprovado, em primeiro turno. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Aspectos gerais da política tribu
tária do Imposto de Circulação de Mercadorias. 

SENADOR JOSE UNS- Retificando informações dadas por S. 
Ex' em recente pronunciamento, referente aos dados divulgados pelo Ban
co Central sobre o desempenho da economia brasileira em 1979. 

SENADOR HUGO RAMOS. como Líder- Considerações sobre o 
momento político-institucional do País. 

SENADOR AGENOR MARIA- Observações sobre o 11 Plano Na
ciona! do Álcool. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Situação financeira em que se 
encontra a Universidade do Espírito Santo. 

1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDBNCIA 

Término do prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Reso
lução n9 71, de 1980. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

- Do Sr. Henrique de La Rocque, proferido na sessão de 26-8-80. 
- Do Sr. José Lins, proferido na sessão de 29-8-80. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA- . 
RES 

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 123~ SESSÃO, EM }9 DE SETEMBRO DE 1980 
29 Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. LOURIVAL BAPTISTA, PASSOS PORTO E ALMIR PINTO. 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Pa
rente - Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - José 
Sarney - Alberto Silva - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Almir 
Pinto- José Lins- Agenor Maria- Humberto Lucena- Milton Cabral 
- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- LoUrival Baptista 
- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães - Moacyr Dalla- Hugo Ramos-
Itamar Franco - Valdon Varjão - Mendes Canale - Saldanha Derzi -
Leite Chaves - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob _a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J9~Secretário procederá à leitura do Expediente. 

,E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N• 260/80, de 29 de agosto, comunicando a aprovação, sem emenda, do 
Projeto de Lei do Senado n' 239, de 1979 (n' 3.002/80, na Câmara dos Depu
tados), que cancela penas impostas ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, determina a devolução das concecorações nacionais que lhe foram 
retiradas, bem como a sua reinclusão nos quadros das respectivas ordens dos 
quais tenha sido excluído. (Projeto enviado à sanção em 29 de agosto de 
1980.) 

OFICIO 

- Do Sr. I 9-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revi
são do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO N• 13, DE 1980 
(n' 42/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Sobre Transportes Áereos celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daRe
pública do Suriname, firmado em Brasília, em 28 de janeiro de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo Sobre Transportes Áereos ce

lebrado entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República 
do Suriname, em Brasília, em 28 de janeiro de 1980. 

Art. 2flt Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 70, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição 

Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Exce~ 
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos en~ 
tre o Goveino da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Suriname, firmado em Brasília, em 28 de janeiro de 1980. 

Brasflia, 3 de março de 1980. - João Baptista Figueiredo. 

DTCfDAM-llf45f680.4 (B46) (B49) 
A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Em 25 de fevereiro de 1980 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, o texto do 
Acordo sobre Transporte Aéreo entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Suriname, assinado em Brasília, em 28 de janeiro de 1980. 

2. Trata-se do primeiro acordo do genêro concluído pela República do 
Suriname no continente.americario, e o fato de que o tenha sido com o Brasil 
bem evidencia os laços de aproximação e crescente cooperação entre o Brasil 
e aquele país vizinho. 

3. De outra parte, o Acordo constitui um instrumento da progressiva di
namização do intercâmbio bilateral, e da realização dos objetivos de coope
ração regional fixados no Tratado Amazónico. 

4. O Acordo segue, em linhas gerais, o padrão dos demais firmados pelo 
Brasil em matéria aeronáutica, incluindo um Anexo, com o:.: Quadros de R o~ 
tas brasileiras e surinamenses, e um Protocolo de Assinatura. 

5. Tendo em vista a natureza desse Acordo, faz-se necessária a sua ratifi
C:ação formal, após aprovaÇão pelo Congresso Nacional, conforme o disposto 
no artigo 44, inciso I, da Constituição Federal. 

6. Nessas circunstâncias, submeto à elevada consideração de Vossa Ex
celência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, para encami
nhamento do texto do citado Acordo à aprovação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente. os protestos do meu mais profundo respeito. 

ACORDO SOBRE TRANSPORTES AlõREOS ENTRE A 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 

REPÚBLICA DO SURINAME 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Suriname, de agora em diante denominados Partes Contratantes, 

Tendo decidido concluir um Acordo sobre transportes aéreos regulares 
entre os dois países, 
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Designaram para esse fim representantes devidamente autorizados, os 
quais convieram nas disposições seguintes: 

Artigo I 

Reciprocidade 

As Partes Contratantes concedem-se reciprocamente os direitos especifi
cados no presente Acordo e seu respectivo Anexo, a fim de que se estabe
leçam os serviços aéreos internacionais nos mesmos previstos, doravante refe
ridos como ''ServiÇos convenciOnados". 

Artigo II 
DesignaÇão de empresas aéreos 

I. Qualquer dos serviços convencionados poderá ter início imediata
mente ou em data posterior, a critério da Parte Contratante à qual os direitos 
foram concedidos, mas não antes que: 

a) a Parte Contratante à qual os direitos tenham sido concedidos haja 
designado uma empresa aérea de sua nacionalidade para a rota ou as rotas es
pecificadaS;--

b) a Parte Contratante que concede os direitos tenha expedido a neces
sária licença de funcionamento à empresa deSignada,-Obedecidas as dispo
sições do parãgrafo 2 deste Artigo e as dó Artigo VI. 

2. A empresa aérea designada por uma Parte COntratante poderá ser 
chamada a provar, perante a autoridade aeronáutica da outra Parte Contra
tante, que se encontra em condições de satisfazer os requisitos prescritos pelas 
leis e regulamentos, normalmente aplicados por essas autoridades ao funcio
namento dt empresas de transportes aéreos internacionais. 

3. As Partes contratantes reservam~se o direito de substituir, por outra 
empresa aérea nacional, a empresa aérea originariamente designada, dando 
prt:vio aviso da substituição à outra Parte Contratante. Ã nova empresa de
signada aplicar-se-ão todas as disposições do presente Acordo e seu Anexo. 

Artigo III 
FaciHdades aos serviços aêreos 

1. Com o fim de evitar práticas discrim"inatórias e assegurar igualmente 
de tratamento, fica estabelecido que: 

a) As taxas e outros gravames que uma das Partes Contratantes imponha 
ou permita sejam impOstos à empresa designada pela outra Parte Contratante 
para o uso de aeroportos e outras facilidades, não serão superiores às taxas e 
aos gravames cobrados das aeronaves de sua bandeira empregadas em ser
viços internacionais- semelhantes, pelo usO de taiS aeroPOrtos e facilidades. 

b) Os combustíveis, óleos lubrificantes, equipamento normal, provisões 
de bordo e peças sobressalentes introduzidos no território de uma Parte Con· 
tratante, ou P.ostos a bordo de aeronaves da outra Parte Contratante nesse 
territôrío, qUer difetamente por uma empresa por esta designada, quer por 
conta de tal empresa, e destinados unicamente ao uso de suas aeronaves nos 
serviços convencionados, gozarão do tratamento dado àS empfesas nacionais 
que realizam transporte aéreo internacional, no que diz respeito a direito 
aduaneiros, taxas de inspeção efou outros direitos e gravames nacionais. 

c) As aeronaves de uma das Partes Contratantes, utilizadas nã. explo
ração dos serviços convencionados, e os combustíveis, óleos lubrificantes, 
equipamento normal e peças sobressalentes para a manutenção e reparação 
das aeronaves utilizadas, bem- como aS provisões de bordo, compreendendo 
alimentos, bebidas e tabaco, enquanto em tais aeronaves, gozarão de isenção 
de direitos aduaneiros, taxa de inspeção e direitos ou taxas semelhantes no 
território da outra Parte Contratante, mesmo quando utilizados ou consumi
dos em vôos sobre o referido território. 

2. Os bens enumerados no parãgrafo precedente e objeto de isenção 
pelo mesmo estabelecida não poderão ser desembarcados da aeronave no ter~ 
ritório da outra Parte Contratante sem o con-S-C:Dtiniento de suas aUtOridades 
aduaneiras e ficarão sujeitos ao controle ·"dessas autoridades, enquanto não 
utilizados pela empresa. 

3. Os passageirOS~- bagagens e mercadorias em trânsito pelo território 
de uma Parte Contratante e qUe permanecerem na área do aeródronio que 
lhes é reservada, serão submetidos apenas ao controle estabelecido para essa 
área, exceto no que diz respeito a medidas de segurança para salvaguarda da 
A viação Civil Internacional. As bagagens e mercadorias em trânsito direto 
serão isentas de direitos, taxas ou gravairieS aduaneiros. 

Artigo IV 
Ucenciamento 

Os certificados de navegabilidade, certificados de habilitação e licenças 
expedidas ou revalidadas pela autoridade aeronáutica de qualquer das Partes 
Contratantes e ainda em vigor serão reconhecidos como válidos pela outra 
Parte Contratante para o fim de explor!ição dos serviços convencionados. As 
Partes Constratantes se reservam, entretanto, o direito de não reconhecerem, 
relativamente ao pouso ou sobrevôo de seu territórioJ certificado de habili
tação e licenças concedidos aos seus próprios nacionais pelas autoridades da 
outra Parte Contratante ou por um terceiro Estado. 

Artigo V 
Aplicação ~da legislação nacional 

1. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante relativos à entrada, 
permanência no seu território ou saída do mesmo de aeronaves empregadas 
em navegação aérea internacionâl, ou relativos à exploração e à navegação de 
tais.aeronaves dentro do seu território, serão aplicados às aeronaves da em
presa designada pela outra Parte Contratã.D.te. 

2. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante relativos à entrada, 
permanência no seu território ou saída do mesmo de passageiros, tripulações 
ou carga de aeronaves, como sejam os concernentes à entrada, despacho, imi
gração, passaportes, alfândega e quarentena, aplicar-se-ão aos passageiros, 
tripulações e carga de aeronaves de empresa aérea designada pela outra Parte 
Contratante -quando no território da primeira Parte Contratante. 

Artigo VI 
Penalidades 

1. Cada Parte Contratante reserva-se o direito de negar ou revogar li~ 
cença de funcionamento a Unia empresa área designã.da pela outra Parte Con
tratante quando não julgar suficientemente comprovado que parte preponde
rante da propriedade e o controle efetivo da referida empresa estão em mãos 
de nacionais da outra Parte Contratante. 

A empresa designada poderã ser multada pelas .autoridades da outra 
Parte Contratante, na forma do ato de autorização de seu funcionamento 
jurídico, ou a licença de funcionamento ser suspensa, no todo ou em parte, 
pelo período de l (um) mês a 3 (três) meses: 

a) nos casos de inobservância das leis e regulamentos referidos no artigo 
V deste Acordo, e de outras normas governamentais estabelecidas para o fun· 
cionamento de empresas aéreas designadas; 

b) quando as aeronaves utilizadas nos serviços convencionados não se
jam tripuladas por pessoas que possuam respectivamente a nacionalidade de 
uma ou outra Parte Contratante, exCetuados os casos de adestraritento do 
pessoal navegante, por instrutores devidamente autorizados pelos órgãás 
competentes da Parte Contratante que designou-a empresa e durante o perío-
do de adestramer1t0, OU se for concedida licença especial. -

3. Nos casos de reincidência das infrações constantes do parágrafo 2 
acima, a licença de funcionamento poderá Ser revogada. 

4. A revogação da licença de funcionamento constante dos parágrafos 
1 e 3 deste artigo só poderá ser aplicada após consulta com a outra Parte Con
tratante. A consulta terá início_ num prazo de 60 (sessenta) dias a partir dares
pectiva notificação. 

Artigo VII 
Contato entre as Partes Contratantes 

As autoridades aeronáuticas das duas Partes Contratantes deverão man· 
ter contato permanente para garantir uma estreita colaboração em todas as 
questões tratadas no presente Acordo, visando à sua execução satisfatória. 

Artigo VIII 
Reunião de Consulta 

I. Se quafquer das Partes COritratãntes desejar modificar qualquer 
cláusula do Anexo ao presente Acordo poderá solicitar uma consulta entre as 
autoridades aeronáuticas de ambas as Partes, a qual terá início num prazo de 
60 (sessenta) dias, a partir da respectiva notificação. 

2. Us resurtados da consulta passarão a vigorar após confirmação por 
troca d~ notas por via diplomática. 

Artigo IX 
Arbitramento 

1. As divergências entre as- Partes Contratantes sobre a interpretação 
ou aplicação do presente Acordo e do seu Anexo, que não puderem ser resol
vidas por meio de negociações ou de consultas diretas, serão submetidas a ar
bitramento, seguindo-se o procedimento previsto no artigo 85 da Convenção 
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sobre A viação Civil Internacional, concluída em Chicago em 1944, quanto à 
composição e funcionamento do respectivo tribunal. As custas do arbitra
mento serão pagas em partes iguais pelas Partes Contratantes. 

2. As Partes Contratantes farão o possível para dar cumprimento à de
cisão arbitral. 

Artigo X 
Emendas 

Ao entrar em vigor uma convenção aérea multilateral aceita por ambas 
as Partes Contratantes, o presente Acordo deverá ser modificado de modo 
que as suas disposições se conciliem com as da nova convenção. 

Artigo XI 
Registro 

O presente Acordo e seu Anexo e assim os demais atas relativos aos mes
mos ·que os complementem ou modifiquem, serão comunicados à Organi
zação da Aviação CiVil Internacional para fins de registro. 

Artigo XII 
Denúncia 

Cada uma das Partes Contrã.tã.ntes poderá, em qualquer tempo, notificar 
à outra Parte Contratarite o seu--th·ójfósito de denunciar o presente Acordo, 
fazendo simultaneamente uma comunicação do mesmo sentido à Organi
zação da Aviação Civil Internacional. O presente Acordo deixará de vigorar 
12 (doze) meses depois da data do recebimento da notificação pela outra Par
te Contratante, salvo se for retirada por consenso de ambas as Partes antes de 
expirar aquele prazo. Se não for acusado o recebimento da notificação pela 
Parte Contratante à qual for dirigida, entender-se-á recebida 14 (quatorze) 
dias depois de o ter sido pela Organização de A viação Civil Internacional. 

· Artigo XIII 
Cláusula revogatória 

O presente Acordo substitui as licenças, privilégios e concessões existen
tes à data de sua entrada em vigor, relativos às matérias tratadas no mesmo, e 
outorgados a qualquer título por uma das Partes Contratantes em favor da 
empresa aérea da outra Parte Contráümte. 

Artigo XIV 
Definições 

Para os fins de aplicação do presente Acordo e do seu Anexo as expres
sões: 

a) Hautoridade aeronãutica" significa, no caso da República Federativa 
do Brasit, o Ministro da Aeronáutica, e, -no caso da República do Suriname, o 
Ministro para Assuntos Econômicos, ou, em ambos os casos, qualquer pes
soa ou órgão que esteja legalmente autorizado a exercer as f11nções atualmen
te pelos mesmos exercidas; 

b) "serviços convencionados" significa serviços aéreos__ regulares para o 
transporte de passageiros, carga e mala postal ou somente carga nas rotas 
aqui especificadas: 

c) ••empresa aérea designada" significa qualquer empresa que urna das 
Partes Contratantes tiver escolhido para explorar os serviços convencionados 
e a cujo respeito tiver sido feita comunicação por escrito às autoridades aero
náuticas da outra Parte Contratante, segundo o disposto no artigo II, pará
grafo 1, alínea b, do presente Acordo; 

d) "tarifa" signifiCa o preço--a ser pago pelo transporte de passageiros e 
carga e as condições sob as quais este preço se aplica, incluindo preços e con
dições de agendamento e outros serviços correlatas, mas excluindo remune
rações e condições de transporte de mala postal; 

e) ''territóriO" terá o mesmo sentido que lhe dá o artigo 2 da Convenção 
sobre Aviação Civil Internacional, concluída em Chicago em 1944; 

f) uempresa aérea", "serviço aéreo'\ userviço aéreo internacional" e "es
calas sem fins comerciais", terão respectivamente, as definições constantes do 
artigo 96 da mesma Convenção sobre A viação Civil Internacional. 

Artigo XV 

Vigência 

Este Acordo serã aplicado provisoriamente a partir da- data de sua assi
natura no limite dos pOderes administrativoS das aUtoridades aeronâuticas de 
cada Parte Contratante; e entrará em vigor através de notificação por via di
plomática depois de cumpridos os procedimentos constitucionais de cada 
uma das Partes Contratantes, a partir da data da última dessas notificações. 

Feito em Brasflia, aos 28 dias de janeiro de 1980, em dois exemplares, nas 
línguas portuguesa, holandesa e inglesa, sendo tqdos os textos igualmente au
tênticos_. 

PELA REPÚBLICA FEDERATIVA PO BRASIL: Ramiro Saraiva 
Guerreiro. PELA REPÚBLICA DO SURINAME: lnderdew Sewrajsing. 

ANEXO AO ACORDO SOBRE TRANSPORTES A~REOS 

Seçào I 

Concessão mútua 

As Partes Contratantes concedem-se o direito de explorar por intermé
dio da respectiva erilpresa aérea designada e segundo as condições deste Ane
xo, os serviços convencionados, nas rotas e escalas estabelecidas nos Quadros 
de Rotas que o integram. 

Seção II 

Concessão de direitos 

l. Nos termos do presente Acordo e deste Anexo, cada Parte Contra
tante concede à empresa aérea designada pela outra Parte Contratante e para 
o fim de explorar os serviços convencionados nas rotas especificadas: 

a) o direito de desembarcar e embarcar passageiros, carga e mala postal 
originados no território da outra Parte Contratante ou a ele destinado; 

b) o direito de desembarcar e embarcar passageiros, carga e mala postal, 
originados em escalas em terceiros países incluídos no Quadro de Rotas, ou a 
eles destinados. 

2. Cada Parte Contratante autoriza o sobrevõo de seu território pela 
empresa designada pela outra Parte Contratante, com ou sem pouso técnico, 
nas escalas constantes do Quadro de Rotas. 

3. O exercício dos direitos acima mencionados estâ sujeito às condições 
estabelecidas na Seção IV abaixo. 

Seção III 

Consulta 

As autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes consultar-se-ão a 
pedido de uma delas a fim de determinar se os princípios enunciados na Seção 
IV, abaixo; estão sendo observados ou não pelas empresas aéreas designadas 
pelas Partes Contratantes e, em particular, p~ua evitar que uma porção do 
tráfico seja-- Injustamente desviada de qualquer das empresas designadas. 

Seçào IV 

Capacidade 

I. Os serviços convencionados terão por objetivo fundamental oferecer 
uma capacidade adequada à procura do trãfico. 

2. Na exploração desses serviços se levará em conta, principalmente 
quanto à exploração de rotas ou trechos comuns de rota, os interesses das em
presas aéreas designadas, a fim de que os serviços prestados por qualquer de
les não sejam indevidamente afetados. ASSeguradoS Os princípios de recipro
cidade, um tratamento justo e eqüitativo deverá ser concedido às empresas 
aéreas designadas das duas Partes Contratantes, para que possam explorar, 
em igualdade de condições, os serviços aéreos nas rotas especificadas nos 
Quadros de Rotas anexos. 

3. O direíto de uma empresa aérea designada de uma Parte Contratante 
embarcar e de~embarcar. nos pontos das rotas especificados, trâfico interna
cional com destino a ou proveniente de terceiros países, será exercido de 
modo que a capacidade corresponda: 

a) à necessidade do trâfico entre o país de origem e os países de destino; 
b) às necessidades de uma exploração econômica dos serviços conven-

cionados; -
c) à procura do trâfico existente nas regiões atravessadas, respeitados os 

interesses locais e regionais. - - - - -

Seção V 

Estatística 

A autoridade aeronáutica de qualquer das Partes Contratantes fornecerá 
à autoridade aeronáutica da outra Parte, a pedido desta, periodicamente ou a 
qualquer tempo, os dados estatísticos que s_ejam razoavelmente solicitados, 
para a verificação de como está sendo utilizada, pela empresa aérea designada 
da outra Parte Contratante, a capacidade oferecida nos serviços convenciona
dos. Esses dados deverão conter todos os elementos necessários para fixar c 
volume de tráfico, bem como sua origem e destino na linha. 

Seção VI 

Tarifas 

I. As tarifas a serem aplicadas pela empresa aérea designada de uma 
Parte Contratante em pagamento do transporte de passageiros e carga origi~ 
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nados no território da outra Parte Contratante Ou a ele destinados deverão 
ser estabelecidas em níveis razoáveis, dando~se a devida consideração a todos 
os fatores relevantes, inclusive custo de operação, características de serviço, 
lucro razoãvel e tarifas de outra:s empresas a!::reas aplicadas na mesma ou em 
rotas semelhantes, devendo ser observado, quanto possível, o mecanismo da 
Associação Internacional dos Transportes Aéreos (IA TA). 

2. As tarifas a·ssim elaboradas serão submetidas à aprovação da autori
dade aeronáutica da outra Parte Contratante quarenta e cinco (45) dias, pelo 
menos, antes da data prevista para a sua aplicação; em casos especiais, esse 
prazo poderá ser reduzido, se assim concordarem as ditas autoridades. 

3. Se, por qualquer razão, uma determinada tarifa não puder ser fixada 
na forma das disposições anteriores, ·ou se, durante os primeiros 15 (quinze) 
dias do prazo, qualquer das autoridades aeronáuticas notificar à outra a desa
provação de qualquer tarifa que lhe foi submetida, as autoridades aeronáuti
cas das Partes Contratantes tratarão de determinar tal tarifa em reunião de 
consulta. 

4. As tarifas estabelecidas na forma das disposições dCsta Seção perma
necerão em vigor até que riovas tarifas sejam estabelecidas segundo essas mes
mas disposições. 

5. As tarifas aplicadas pela empresa aérea designada por uma das Par
tes Contratantes, quando sefvir poiúos cOmuns Cilite as duas Partes ou pon
tos compreendidos em rotas comuns entre o território de uma Parte Contra
tante e terceiros países, não Serão inferiores às aplicadas pela empresa da ou
tra Parte Contratante na execução de serviços idênticos. 

6. A empresa aérea designada por uma Parte Contiatante não poderá 
conceder, direta ou indiretamente, por si ou através de qualquer interme-

diário, descontos, abatimerttos ou quaisquer reduções sobre tarifas em vtgor, 
salvo os previstos pelas resoluções aprovadas pelas Partes Contratantes. 

Sl!l:iO VII 

Horários e freqUências 

Os horárioS- deverão indicar o tipo, modelo e configuração das aeronaves 
utilizadas, bem como a freqüênciã dos serviços e escalas e serão submetidos 
pela empresa aérea designada de cada Parte Contratante à autoridade aero
náutica da outra Parte Contratante pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias, an
tes da data prevista para sua vigência. Tais horários deverão ser aprovados 
dentro do prazo acima indicado, a menos que envolvam alteração de escalas 
ou de capacidade em desacordo com o que estâ especificado neste Anexo. 

Sl!l:ãO VIII 

Alterações no Quadro de Rotas 

I. As seguintes alterações nas rotas não dependerão de prévio aviso en
tre as Partes Contratantes, bastando a respectiva notificação de uma a outra 
autoridade aeronáutica: -

a) inclusão ou supressão de pontos de escalas no território da Parte 
Coritratante- que designa a empresa aérea; 

b) omissão de esCalas no território da outra Parte Contratante e no terri
tório de terceiros países. 

2. A alteração das rotas convencionadas pela inclusão de ponto de es~ 
cala não previsto no Quadro de Rotas fora de_ ~_erritório da Parte Contratante 
que designa a empresa aérea, fica sujeita a ~cord.o prévio entre as autoridades 
aeronáuticas de ambas as Partes. 

QUADRO DE ROTAS DO BRASIL 

Pontos iniciais 
Pontos no Brasil 

Nota: 

Pontos intermediários ( 1) 

Caieita 
Pontos no Suriname 
Paramaribo 

Pontos além do Su_riname ( 1) 

Georgetown 
Port of Spain 
Bridgetown 
Curaçau 

(
1
) A supressão de escalas se regula pela Seção VIII do Anexo ao Acordo sobre Transportes Aéreos. 

QUADRO DE ROTAS DO SURINAME 

Pontos iniciais 
Pontos no Suriname 

Notas: 

Pontos intermediários (1) 

Caie na 
Pontos no Brasil(') 
Belém efou Manaus 

Pontos além do Bra~il ( 1) 

Lima efou um ponto na 
Colômbia que não seja 
Bogotá(') 

(i) A supressão de escalas se regula pela Seção VIII do Anexo ao Acordo sobre Transportes Aéreos 
(2) O ponto na Colômbia serâ comunicado antes de ser iniciado o serviço. 

PROTOCOLO DE ASSINATURA 

No decurso das negociações que conduziram à assinatura de um Acordo 
sobre Transportes Aéreos entre a RepúbÜca Federativa do Brasil e a Repúbli
ca do Suriname, as duas delegações convencionaram o seguinte: 

1 ~A empresa designada pela República do Suriname pode operar qua
tro freqüências por semana, no transporte de passageiros, carga e correio, ou 
somente carga com aeronaves da série DC-8 ou similiar ou menor, com a ca~ 
pacidade máxima de 200 assentos, por vôo. 

2- A empresa designada pela República Federativa do Brasil pode ope
rar quatro freqüências por semana, no transporte de passageiros, carga e cor
reio ou somente carga com aeronaves da s6fie B-707~320 ou DC-8 ou similiar 
ou menor, com a capacidade máxima de 200 assentos, por vôo. 

3 - Os direitoS de tráfego mencionadoS no Acordo sobre Transportes 
Aéreos, e neste Protocolo, inclusive o tráfego acessório, serão exercidos pelas 
empresas aéreas designadas das Partes Contratantes, nos pontos constantes 
do Quadro de Rotas, sujeitos somente às normas relativas à capacidade e às 
freqüências autorizadas pelas Partes Contratante.S:-

4 - A empresa designada pela República do Suriname pode embarcar e 
desembarcar, nas rotas de seu Quadro de Rotas, trAfego acessório de 6• liber-

dade entre as suas escalas no território brasileiro e as escalas em terceiros paí· 
ses constantes do Quadro de Rotas da República Federativa do Brasil. 

5- A empresa designada pela República Federativa do Brasil pode em
barcar e desembarcar, nas rotas de seu Quadro de Rotas, tráfego acessório de 
6• liberdade entre as suas escalas no território do Suriname e as escalas em 
terceiros p~fses constantes do Ql!adro ~~-Rotas da República do Suriname. 

6- No que concerne aos tripulantes estrangeiros empregados nos ser· 
viços convencionados, na forma da parte final do Artigo VI, parágrafo 29, alí
nea b, do Acordo sobre Transportes Aéreos, a empresa aérea designada de 
uma Parte Contratante submeterá à autoridade aeronáutica da outra Parte 
Contratante uma lista completa indicando os nomes, a nacionalidade, a 
função da tripulação, o tipo e o nú.mero da licença e a autoridade que a emi
tiu. Salvo decisão em contrário de qualquer das Partes Contratantes, esses tri~ 
pulantes poderão exercer suas funções nos serviços convencionados. 

7- Cada Parte Co~tratante concede à outra Parte Contratante o direito 
à sua empresa designada de transferir o excedente entre a receita e a despesa, 
de acordo com as formalidades cambiais em vigor no território da Parte Con
tratante que concederá as necessárias facilidades para tal. Essas transferên
cias serão efetuadas às taxas em vigor no mercado de câmbio, á época da 
transferência, e aplicáveis ao pagamento da espécie. 



4118 Tcrça-reira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) Setembro de 1980 

8- Uma empresa designada por uma das Partes Contratantes terâ o di
reito, obedecendo às leis c aos regulamentos da outra Parte Contratante, a 
trazer e manter no território da outra Parte Contratante o seu próprio repre
sentante e o respectivo pessoal técnico e comercial, de acordo com as necessi
dades dos serviços aéreos. 

9 - As Partes Contratantes concordaram em que as empresas designa
das poderão utilizar nos serviços convencionados aeronave arrendada ou em 
intercâmbio com outras empresas~ inclusive de terceiros países, desde que o 
arrendamento ou o intercâmbio da aeronave tenha sido feito segundo a lei da 
Parte Contratante que designa a empresa. 

10- As Partes Contratantes Concordaram em reconsiderar, em futuro 
próximo, a possibilidade de substituir a escala em território colombiano cons
tante do Quadro de Rotas da República do Suriname, por Bogotâ. 

11 -As Partes Contratantes concordaram em reconsiderar, em futuro 
próximo, a possibilidade de a empresa designada pela República do Suriname 
estender os serviços convencionados para o Rio .de Janeiro efou São Paulo, e 
alêm. 

12- As Partes COiifratantes CdfiCOtdaram em reconsiderar, em futuro· 
próximo, a possibilidade de a empresa designada pela República Federativa 
do Brasil estender os serviços convencionados de Paramaribo para dois pon
tos na Europa. 

Pela República Federativa do Brasil~ Ramiro Sandva Guerreiro, pelaRe
pública do Suriname: Inderdew Sewrajslng. 

(Às ComissõeS de Relações Exteriores e de T;ansportes, Comuni
cacões e Obras Públicas.) 

PARECERES 
PARECER N9 626, DE 1980 

Da Comissão de Redação 

Redação fiHal do Projeto de Lei do Senado n'~' 296, de 1979. 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apreSenta a redação final do Projeto de Lei do Senado 
n'~' 296, de 1979, que institui o Dia Nacional de Defesa da Fauna. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1980 .......... Adalberto Sena, Presi
dente ......... Mendes Canale, Relator ......... Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N9 626, DE 1980 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 296, de 1979, que 
institui o Dia Nacional de Defesa da Fauna. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É instituído o Dia Nacional de Defesa da Fauna, a ser comemo
rado anualmente a 22 de setembro em todo o território brasileiro. 

Art. 2'~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. J'i' Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N9 627, DE 1980 

Da Com,ssão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 1978. 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 
164, de 1978, que acrescenta alínea ao ar!. 29 do Decreto-lei n9 869, de 12 de 
setembro de 1969, que dispõe sobre a i"nclusão da Educação Moral e Cívica, 
como disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino no Pars e dá outras provi· 
dências. -

Sala das Comissões, )9 de setembro de 1980.- Adalberto Sena, Presi
dente-· Mendes Canale, Relator- Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N9 627, DE 1980 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 1978, que 
acrescenta alínea ao art. 2'i' do Decreto-lei n9 869, de 12 de setembro 
de 1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica, 
como disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino no País e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 Ao art. 29 do Decreto-lei n9 869, de 12 de setembro de 1969, é 

acrescentada a seguinte alínea: 

"Art. 2'i' 

i) a compreensão, a preservação e a defesa dos direitos funda
mentais do homem e das garantias individuais dos brasileiros." 

Art. 2'i' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. J'i' Revogam-se as disposições em contrârio. 

PARECER N9 628, DE 1980 
Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 297, de 1979. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação finai do Projeto de Lei do Senado n9 

297, de 1979, que garante ao empregado aposentado por velhice, a requeri
mento da empresa, indenização em função do salário que percebia em ativi
dade. 

Sala das Comissões, J9 de setembro de 1980.- Adalberto Sena, Presi
dente - Saldanha Derzi, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N9 628, DE 1980 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 297, de 1979, que 
garante ao empregado aposentado por velhice, a requerimento da em
presa, indenizaçio em função do salário que percebia em atividade. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• O §39do art. 89da Lei n9 5.890, de8dejunhode 1973,quealte
rou a legislação da Previdência Social, passa a vigorar com a seguinte re-
dação: 

"Art. 89 

§ 39 A aposentadoria por velhice poderâ ser requerida pela 
empresa, quando o segurado houver completado 70 (setenta) anos 
de idade, se do sexo masculino, e 65 (sessenta e cinco), se do femini
no, sendo nesse caso compulsória, e garantida ao empregado a inde
nização prevista nos atts. 478 e 497 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, paga pela metade." 

Art. 2'i' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. J'i' Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N9 629, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 312, de 1979. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado 
n9 312, de 1979, que altera a redaçào do§ )9, do ar!. 389, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1980.- Adalberto Sena, Presi
dente - Saldanha Derzi, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N9 629, DE 1980 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 312, de 1979, que 
altera a redação do§ 19 do art. 389, da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

O .Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O§ )9 do art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n'~' 5.452, de }'i' de maio de 1943? passa a vigorar com a 
seguinte redacão: 

"Art. 389. 
§ l'i' Os estabelecimentos em que trabalhem, ou prestem ser

viço efetivo, pelo menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezes~ 
seis) anos de idade, terão local apropriado onde seja permitido às 
empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no 
período de amamentação." 

Art. 2o;o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre <:t mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secrctãrio. 
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Ê lido o seguinte 

PROJETO OE LEI DO SENADO No 209, DE 1980 

Alte-ra dispositivos do Decreto-lei nll 3.689, de 3-10-41, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Os artigos 69 inciso VIII, 23 e 809 do Código de Processo Penal, 

Decreto-Lei n9 3.689, de 3-I0-41, passam a vigorar com a seguinte redação, 
acrescentando-se dois parágrafos, }9, e 29, ao artigo 69 e parágrafo único aos 
artigos 390 e 677. 

"Art. 6o ............................................ . 
VIII -Ordenar a identificação do indiciado pelo processo d3.

tiloscópico, complementada com dados pessOais e fotografia; faún
do juntar aos autos sua folha de antecedenteS. 

§ 19 Os elementos coletados nos termos do inciso VIII, serão 
encaminhados imediatamente pela autoridade policial ao órgão na
cional e ao estadual de identificação. 

§ 29 A identificação de que trata o incisó VIII será mantida em 
sigilo, enquanto não transitar em julgado a setença condenatória do 
fato a que esta se refere, salvo quando requisitado por autoridade 
competente, para efeito de instrução de inquérito ou processo crimi
nal. 

HArt. 23 Ao fazer a distribuição dos autos do inquérito ou pro
cesso, o distribuidor informará ao órgão nacional -e ao estadual de 
identifiCação, o juízo a que t!Vêram· SidO distrib-uídOs, mencionando 
dados relativos à infração perial e à peSsoa do indiciado. 

Art. 390 ........................................... .. 
Parágrafo único. Transitada ·em julgado a sentença, o esCri

vão, no mesmo prazo e sob a mesma pena, fará imediata comuni
cação ao órgão nacional e ao estadu3.1 de identificação. 

Art. 677 ............................................. . 
Parágrafo Único .. O juiz de execuções inforinai-â ao órgão na~ 

cional e ao estadual de identificação, admitida a colaboração da Ad
ministração Penitenciária, a respeito do cumprimento da pena ou da 
extinção da punibilidade. 

Art. 809. As informações a que se referem os artigos 69 inciso 
VIII e§ (o, 23, 390 parágrafo único e 677 parágrafo único, constarão 
de formulários cujos modelos serão estabelecidos mediante Portaria 
do Ministro da Justiça." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados as 
disposições em contrário. 

Justificação 

A nova redação dada ao art. 69, inciso VIII, põe termo a antiga contro
vérsia acerca da identificação criminal e mantém sua obrigatoriedade, única 
forma de se estabelecer a segura fixação da identidade do indiciado e o conse
qüente conhecimento de seus antecedentes. Sem essa providência, persistiria a 
situação atual que enseja discriminação entre indiciados e possibilita a ocor
rência de erros judiciários com a homonímia ou mesmo àqueles decorrentes 
da falsificação de documentos, casos em que haverâ sempre o perigo de ser 
condenado um inocente e este não terâ meios de provar que não foi ele quem 
compareceu na delegacia e em juízo, nos atos do processo. 

A introdução do§ }9 ao art. 69, tem o objetivo de garantir a remessa dos 
elementos coletados por força do inciso Vlll deste mesmo artigo, asseguran
do um trabalho eficaz e contínuo nos órgãos de Identificação. Ao Instituto 
Nacional de Identificação propiciará a realização de adequado controle dos 
infratores,- notadamente dos reincidentes, pondo fim a distorção existente, em 
que criminosos reincidentes, são tratados como primários, recebendo na apli
cação da pena os benefícios próprios dessa condição. 

O dispositivo introduZido no § 29 do mesmo artigo trará relevantes be
nefíciOs sociaiS, visfõ cjuC atestados e certidões de antecedentes, só farão refe
rência a iriquérito oU processo; quãndo termiriado em condenação ~ransitada 
em julgado, eliminando-se, de vez, os males provocados pela identificação 
criminal dos indiciados, assim como ocorrem atualmente, impedindo-lhes a 
prática de inúmeros atos da vida civil, como candidatar-se a emprego, adqui
rir a casa própria, matricular~se em estabelecimento de ensino superior, jâ 
que para o exercício desses direitos a comprovação de bons antecedentes é 
condição indispensável. 

A reforma do art. 23 e a introdução e parágrafo único aos arts. 390 e 677, 
possibilitará ao órgão nacional e aos estaduais de identificação acompanhar o 
andamento do processo até a decisão final, mantendo, asSim, atualizados seus 

arquivos, mediante o recebimento de informàções sobre a distribuição dos 
autos, a decisão judicial final e cumprimento ou não da pena. 

A nova redaçào dada ao art. 809, elimina o atual Boletim Individual, 
substituindo o por formulários cujos modelos serão estabelecidos mediante 
portaria do Ministro da Justiça, permitindo-se, dessa forma, serem reformu
lados com maior facilidade, conseqüentemente, atendendo melhor aos órgãos 
de identificação e aos imperativos da computação eletrônica de dados. 

Cumpre dizer, ainda, que as alterações que ora se propõem são indispen
sáveis ao conhecimento, controle e combate da criminalidade, bem como à 
segura admirlistração da justiça criminal, sem entretanto, trazer qualquer pre
juízo ao indiciado, que terá a garantia de que o fato que deu origem à identifi
cação não será revelado até a sentença condenatória transitada em julgado~ se 
for o caso. 

Finalmente, devo esclarecer que este projeto de lei constitui inestimável 
colaboração do Sr. Tibúrcio de Oliveira Neto, ilustre Diretor do Instituto 
Nacional de Identificação, em Brasília, eminente piauiense e festejado jurista. 

Sala das Sessões, J9 de setembro de 1980. - Helvídio Nunes 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

Art. 611 Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a au
toridade policial deverá: 

I - se possível e conveniente, dirigir-se ao local, providenciando para 
que se não alterem o estado e conservação das coisas, enquanto necessário; 

II - apreender os instrumentos c todos os objetos que tiverem relação 
com o fato; 

III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do 
fato e suas circunstâncias~ 

I V - ouvir o ofendido; 
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do dis

posto no Capítulo IIl do Título VII deste Livro, devendo o respectivo termo 
ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura; 

VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de deli

to e a quaisquer outras perícias; 
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópi~ 

co, se--possível, e fazer ]Untar aos aUtos sua folha de antecedentes; 
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista indi

vidual, familiar e social. sua condição econômica, sua atitude e estado de âni
mo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que 
contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. 

Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, 
a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística, oure
partição congênere, mencio"rtando o juízO a que tiverem sido distribuídos, e os 
dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. 

Art. 390. O escrívão, dentro de três dias após a publicação, e sob pena 
de suspensão de cinco dias, dai'á Conhecímento-da sentença ao órgão do Mi
nistério Ptíblico. 

Art.- 677. Da carta de guia e seus aditamentos se remeterá cópia ao 
Conselho Penitenciário. 

Art. 809. A estatísticajudiciári~ criminal, a cargo do Instituto de Iden
tificação e Estatística ou repartições congéneres, terá por base o boletim indi
vidual, que é parte integrante dos processos e versará sobre: 

I - os crimes e as contravenções praticados durante o trimestre, com 
especificação da natureza de cada um, meios utilizados e circunstâncias de 
tempo e lugar; 

II - as armas proibidas que tenham sido apreendjdas; 
III - o número de deliqüentes, mencionadas as infrações que pratica

ram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, 
meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião, e con
dições de saúde tisica e psíquica; 

IV - o número dos casoS de co-delinqí.iência; 
V - a reincidência e os antecedentes judiciários; 
VI - as sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pro

núncia ou de impronúncia; 
VII - a natureza das penas impostas; 
VIII - a natureza das medidas de segurança aplicadas; 
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IX - a suspensão condicional da execução da pena, quando concedida; 
X - as concessões ou denegiÇõeS- âe habeas corpus, 
§ !I' Os dados acima enumerados constituem o mínimo exigível, poden

do ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço da estatística criminaL 
§ 29' Esses dados serão lançados anualmente em mapa e remetidos ao 

Serviço de Estatística Demográfica Moril e Política do Ministério da Justiça. 
§ 31' O boletim individual a que se refere este artigo é dividido em três 

partes destaca veis, conforme modelo anexo a -este Código, e serâ a dotado nos 
Estados, no Distrito Federal e nos Territórios. A primeira parte ficará arquí
vada no cartório policial; a segunda serã remetida ao Instituto de Identifi
cação e Estatística, ou repartição congênefe; e a terceira acompanhará o pro
cesso, e, depois de passar em julgado e sentença definitiva, lançados os dados 
finais, será enVíada ao referido Instituto ou repartição congênere. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O projeto lido serã publica
do e remetido à comissão competente, 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. }~?-Secretário. 

É lido o seguinte-

REQUERIMENTO N•357, DE 1980 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento do General Octávio Costa, 
por delegação do General-de-ExérCíto Gentil Marcondes Filho, no almoço 
realizado no Clube Militar, do Rio de Janeiro, pela Ordem dos Velhos Jorna
listas, em homenagem ao Exército Brasileiro, assinalando o transcurso do 
"Dia do Soldado". 

Sala das Sessões, I 9 de setembro de 1980. - L.Ourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O Requerimento lido serã 
publicado e submetido ao exame da Corriíssão Diretora, nos termos regimen
tais. 

Sobre a mesa, ofício que serã lida pelo Sr. 19-Secretârio .. 

É lido o seguinte 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO !NTERPARLAMENTAR 

of. 40(80 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Luiz Viana Filho 
Presidente do Senado FederaL 

Senhor Presidente, 

Brasflia, 20 de agosto de 1980 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Delegação do Se
nado Federal à 67• Conferência lnterparlarnentar, a realizar-se em Berlim 
(RDA) de 14 a 24 de setembro próx"irno futuro, ficou assim constituída: 

Senador Jutahy Magalhães 
Senador Lourival Baptista 
Senador Marcos Freire 
Senador Mauro Benevides 
Senador Tarso Dutra 
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência meus protes

tos de alta estima e consideração. - Deputado Raymu~do Diniz, Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O ofício lido vai à publi-
cação. 

Concedo a palavra ao nobre Senad~r Pe4ro Simon. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes QU6rcia. (Pausa.) 
S. Ex• não estã presente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A N açào brasileira encontra-se estarrecida e traumatizada com os aten
tados terroristas que se vêm desencadeando em diversos pontos de seu Terri
tório. 

As explosões da violência urbana, ao recrudescimento dos índices de 
agressividade, da delinqüência e da criminalidade, resultantes da marginali
zação social, somaffi-se, agora, numa escalada apavorante, as nefastas conse-

qüências do radicalismo exacerbado de minorias inconformadas que pregam, 
disseminam e praticam as teorias insanas "·do quanto pior, melhor". 

Conforme acentuou o Ministro Óolbery do Couto e_Silva em sua opor
tuna e realista entrevista coletiva à imprensa, amplamente divulgada nos 
principais jornais do País de 29 e 30 de agosto passado: 

"Esses atentados visam, de qualquer forma, a sabotar a abertu
ra democrática e fazê-la abortar ... "São atos lamentáveis e abjetos. 
Graves e muito mais graves se, por acaso, não se conseguir deSM 
cobrir os seus autores, em prazo curto ... São atentados contra o Go
verno e contra o processo de abertura democrática. Mas esse pro
cesso vai continuar de qualquer jeito, porque é urna determinação 
do Presidente Figueiredo fazê-lo urna realidade num prazo o mais 
curto possível." 

Na mesma linha de considerações, o Senador Jarbas Passarinho afirmou 
que tais atentados visam, sobretudo, ••a desestabilização do regime", 

Mas ao contrário do q~:~e, certamente, esperavam os terroristas, que não 
recuam diante de nenhuma vilania, ou de qualquer crime, porque, segundo 
afirmou o Senador Tancredo Neves, Presidente do Partido Popular, .. são !flÍ
norias radicais totalmente obliteradas no seu senso moral," - os tiros estão 
saindo pela culatra. 

Está, otorrendo. graças a Deus, em todo o Território Nacional, a mobili
zação das consciências brasileiras e da totalidade dos homens livres deste 
País, contra o vandalismo, a barbárie e a selvageria primária dos terroristas. 

As Oposições leais e desassombradas, pela unanimidade das figuras mais 
representativas dos respectivos Partidos, jâ repudiaram esses criminosos aten
tados e se posicionaram ao lado do Presidente João Baptista Figueir~do, 
nesta fase de angústia e de perplexidades que o Brasil atravessa. 

_Assim é que, sucessivamente, em pronunciamentos corajosos e patrióti
cos,_ ·vêm-se manifestando os principais líderes políticos. 

O Brasil inteiro, unido e coeso, repele, com indignação, essa onda íncivi
lizada e traiçoeira de atentados. 

O discurso do Presidente JÔ.ão Baptista Figueiredo~ pronunciado em 
Uberlândia, mais do que um comovente desabafo, foi a expressão concreta 
do pensamento e da posição do Chefe da Nação diante dos tristes e dramáti
cos episódios. 

Embora de improviso, esse discurso revela a profunda identidade do Pre
sidente da República com as angústias nacionais, e, principalmente, a sua 
enérgica e patriótica determinação, quando reafirmou que "está disposto ale
var o Pais à normalidade democrática, a despeito de quatro, vinte ou mil 
bombas que atirem sobre nossas cabeças". 

O Brasil inteiro se reúne em torno do Presidente João Baptisfa Figuei
redo, na sua determinação de erradicar o terrorismo, e de anular a açào das 
forças de dasagregação social. 

O repúdio aos atentados, feito pelo Presidente da República em Uber
lãndia, colocou ao seu lado, segundo declaração do Senador Pedro Simon, .. a 
Nação inteira", e foi, para o ex-Presidente Jânio Quadros ••uma manifestação 
corajosa". 

Por sua vez, o Senador Paulo Brossard, em lúcidos pronunciamentos,jâ 
se posicionou -no sentido de um entendimento positivo em torno do aprimo
ramento da democracia, e da eliminação definitiva do terrorismo e dos fato
res negativos da desagregação nacional, sem prejuízo da necessária correção 
das dist9rções e dos erros porventura detectados, no rumo da conciliação na
cional. 

O Presidente do Senado Federal, Senador Luiz Viana Filho, com a sua 
experiência e proverbial acuidade política, acentuou em declarações ao Esta
do de Minas. a 30 de agosto do corrente, por ocasião da entrevista coletiva 
concedida na Assembléia Legislativa de Minas Gerais 

•• ... que pegar terrorista é como achar petróleo, ou seja, é ques
tão de sorte ... Os a tos de terrorismo praticados contra pessoas e en
tidades de classe no Brasil vêm de forças que estão iriteressadas em 
perturbar a marcha pela democracia empreendida pelo Presidente 
João Figueiredo", 

Afirmando que os a-tentados ferem a Nação no seu todo e não somente 
ao Governo, o Senador Luiz Viana observou, entretanto, que "'não acredita 
que haja um retrocesso polftico com isso, pois" o próprio Presidente da Re
pública garantiu, ontem, que nem mil bombas param a abertura." 

O Presidente do PDS, Senador José Sarney, declarou que .. somente um 
entendimento entre os Partidos, no âmbito do Congresso, poderá levar a um 
programa mínimo, capaz de conjurar as ameaças que Pesam sobre o projeto 
de redemocratização''. 
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Sr. Presidente, ao encerrar estes meus breves comentários, tenho a finali
dade exclusiva de deixar, lgu:almente, bem clara a minha posição, nessa dura 
e decisiva batalha que o Governo, e o Povo brasileiro- através das suas mais 
expressivas Lideranças políticas, - vêm travando contra a exacerbação do 
radicalismo e a barbárie terrorista. 

Esta é uma luta comum de todos nós, brasileiros, responsãveis, que 
amam a sua Terra e a sua gente, e que trabalham pelo seu crescente desenvol
vimento e bem-estar. 

Haveremos de eliniinar, com a ajuda de Deus, e custe o que custar, -
sem qualquer complacência diante desses crinilnõ.SóS atentados - as razões 
de ser e causas determinantes das inquietações, angústias, crises e problemas 
conjunturais que-afligem a Nação nesta hora difícil de sua evolução histórica. 

Sr. Presidente, solicito seja incorporado a este meu pronunciamento o 
discurso proferido pelo Presidente João Baptista Figueiredo, no último dia 
29, em Uberlândia. (Muito bem! Palmas, o orador é cumpríriiCntado) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUR!VAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

.. Meus caros patrícios: 

Jornal do Brasil, sábado, 30-8-80 

O DISCURSO 

As carinhosas, bondosas e exageradas palavras que acabo de ouvir do 
Governador do Estado e do Deputado Homero Santos, eu as agradeço desva
necido. E, ao fazê-lo, devo dizer ao povo de Uberlàndia que as transfiro para 
a minha equipe de Ministros que, com seu trabalho de assessoramento, de de
cisão e execução, tem conseguido imprimir às suas Pastas aquela orientação 
que eu desejava. 

Inaugurações como esta só tem sido possível pelo esforço - e que es
forço - pela dedicação - e que dedicação - dos meris Ministros. Ouça vo
zes e leio escritos dizendo que minha equipe miniStC:-ríal vaí mal e que necessi
to reformulá-la. Continuamente leio e ouço conselhos, sugestões e censuras a 
respeito de como meus Ministros têm~se portado. Coinpreendo bem a in
tenção dos que falam e dos que escrevem, mais, infelizmente, eles não meco
nhecem, porque não aceito pressões de quem quer que seja e nem entro em 
conchaves para formar minha equipe ministerial. A responsabilidade da es
colha dos Ministros é minha, como Presidente da República. Como ãté hoje 
não tive a -intençãO de alterá-la, eu mantenho até o dia que eu bem entender. 
Sem dar satisfação às vozes, venham de onde vierem. 

Por vezes, culpam mais o meu Ministério. Outras vezes, culpam mais a 
minha atuação como Presidente da República pelas dificuldades por que pas
sa o País. E os Ministros e et.i somos responsáveis pelo preço do petróleo que 
importamos. E somos responsáveis porque não podemos dar ao trabalhador 
o salário que ele merece. Porque os recursos que nós teríamos para isso, como 
é de nossa intenção, têm que ser desviado para que a Nação economicamente 
não sofra o colapso. 

Esta festa, que deveria ser uma festa de alegria, urna festa em que esta
mos iniciando um programa de habitação para o trabalhador, vem acompa
nhada de um momento de tristeza. pelos atos de terrorismo ocorridos ultima
mente. Agora, não se trata mais-de danos materiais Como pressão sobre o Go
verno. Agora, os facínoras matam fnocentes. Matam pessoas que culpa ne
nhuma têm nas decisões de Governo. 

Querem encontrar culpados pelas dificuldades por que passa a Nação, 
que busquem aqueles responsáveis, como eu. Se ê necessário, para a paz do 
povo brasileiro, se é necessário só isso, para que o- poVO tenha o seu sossego e 
possa viver dígnamente, eu peço a esses facínoras que desviem as suas mãÕs 
criminosas sobre a millha pessoa, mas que deixem de matar inocentes. · 

Ao gesto de conciliação, que desde a campanha eleitoral eu repito e que 
tem sido repudiado pela Oposição, respondem eles com essa maneira brutal 
de argumentar. Sinal que não têm argumento para dialogar. E se pensam que 
com pressões dessa natureza vão parar a minha maneira de ser, de sentir e de 
pensar no nosso País, estão muito enganados. E hei de prosseguir na trilha da 
busca do caminho democrático. Hei de fazê-lo com o apoio dos trabalhado
res, que são os que mais estão sofrendo neste País. 

Mas não vou permitir que eles transformem o nosso País num país de en
sandecidos. Não queiram trazer para as nossas terras de paz o exemplo de ter
ras estrangeiras. 

Se querem a violência, não vão encontrá-la da minha parie. Mas vãó en
contrar a lei, para puni-los. E dessa lei eu não abrirei mão. E se -amanhã os céus 
nos fizerem justiça e conseguirmos eliminar da nossa sociedade esse tipo de 
gente, nós poderemos trabalhar e buscar dias mais felizes. Dias em que as di
ficuldades económicas do País não se reflitam tão diretamente na vida de 
cada um dos Senhores. 

Repito. O dia deveria ser de alegria para todos nós. Só nos resta, na nqssa 
tristeza, na nossa fepulsa, no nosso nojo por esse atos, além do esforço para 
buscar os responsáveis, pedir ao céus que parem as suas mãos e deixem o nos
so povo viver em paz. 

Muito obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Hugo Ramos, por cessão do ilustre Senador Jorge Kalume. 

O SR. Hl)GO RAMOS (PP~ RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na tarde de hoje, pre
tendo aproveitar a oportunidade de falar ao Senado sobre um palpitante as
sunto publicado no Jornal do Brasil de ontem, em edição especial, referente à 
linguagem da Igreja e sua teia de publicações. 

Há poucos dias, riesta Casa, tiVemos a oportunidade, na Comissão Par
lamentar de Inquérito que investiga Os prOblemas da violência urbana, de ou
vir o ilustre jurista Dalmo Dallari. S. Ex' abordou problemas relevantíssimos 
sobre a violência urbana. Em verdade, S. Ex' abordou inúmeros aspectos, de 
ta( forma que não pôde, numa síntese, aprofundar-se na matéria, passando 
perfunctoriamente sobre vários assuntos de magna significação para o Brasil 
de nossos dias. 

Tivemos oportunidade de perguntar a S. Ex' qual a diferença que ele, 
como jurista, encontrava entre o que seja o atentado político e a agressão 
urbana. S_. Ex• ficou em dificuldades para, em termos jurídicos, responder a 
minha indagação. para afinal chegar à conclusão de que apenas na doutrina es
trangeira havia algo sobre a m3téria, a definir o atentado como de conotação 
política e a agressão urbana apenas como de conotação patrimonial. Declarei 
a S. Ex• que a pergunta tinha finalidade politica . .E: que não estando na profis
são de advogado, os jornais alardearam, durante dias e mais dias, inclusive, 
com a_ complacência e até a ostensiva participação do Sr. Paulo Evaristo 
Arns, e o Senado da República agora vai verificar que não estou a chamar de 
Cardeal a Paulo Evaristo Arns, porque considero que S. Ex•, ao encher a 
Igreja_de fiéis, nos instantes mais cruciais que estâvamos a viver, hã pouco 
meses, com referência à greve em São Paulo, S. Ex' apenas levou para o púl
pito e para o altar não o Santo Sacramento da Igreja, não a Hóstia, Sr. Presi
dente, mas a esposa de um líder sindicalista. 

Daí para diante, dei-me conta de ler os trabalhos de S. Ex' e verifiquei 
que, efetivamente, o que lhe preocupa é o aspecto político-partidário e não o 
aspecto espiritual da IgreJa. 

Hoje, ao ler o Jornal do Brasil de ontem, encontrei o seguinte, com refe
rência ao Partido d_o Governo: 

"Partido da Ditadura de SerJ?.pre é como o Jornalleste-1, da 
Pastoral da Juventude da Região Belém (SP), define a sigla do PDS, 
na edição de abril de 1980, que abre espaço para a discussão da or
ganização dos novos Partidos. O texto adverte para a necessidade de 
conhecer quais são esses novos partidos, quem lidera cada um deles, 
quais são os programas e' os interesses de que cada Partido pretende 
atender. 

"A reformulação partidária promovida pelo Governo Figueire
do constitui uma manobra para continuar tendo controle político, 
embora de maneira um pouco diferente. O pluripartidarismo prega
do pelo Governo, na verdade, não significa liberdade de organi
zação partidária, já que t~ntos Partidos ou agremiações políticas 
existentes, como o PCB (Partido Comunista Brasileiro), são obriga
dos a continuar na ilegalidade.'' 

, Ora, Sr. Presidente, esse grupo socialista da Igreja se mobilizou de tal 
forma que chefiou levante no próprio Estado de São Paulo. Passeatas foram 
feitas com os padres à frente para estimular a própria população paulista, 
mas agora, neste terrorista que todos nós abominamos, foi rara a palavra ou
vida desses padres da Igreja socialista Dom Ivo, apenas, num minuto, na tele
visão, referiu-se ao grave problema que o Brasil agora sofre, neste instante, 
com referência a esse_ assunto tão grave que é o do terrorismo que começa 
agora a preocupar não apenas o Governo, mas também aqueles que, na Opo
sição, procuram estimular a Democracia no Brasil. 

O Sr. Valdon Varjão (PP- MT) -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. Hl)GO RAMOS (PP- RJ)- Concedo o aparte ao nobre cole-
ga. 

O Sr. Valdon Varjão (PP- MT)- Senador Hugo Ramos, é para acres
centar, nesse magnífico pronunciamento de V. EX•, a ação de um outro bispo 
da nossa região, Dom Pedro Casaldãliga, do Município de São Félix do Ara
guaia, provocador contumaz de agitaçõ~. Quero acrescentar um fato de qus; 
precisa a Casa, o Congresso, tomar conhecimento. Certa oportunidade, caiu 
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um avião lá nas regiões do Sul, do nosso Senador Saldanha Derzi, quando 
morreram alguns oficiais de alta patente do nosso glorioso Exército. Na 
oportunidade, quando caiu o avião, o padre escreveu num folheto que tem, o 
Ah·orada, que, agora, o céu estaria mais cheio de estrelas e que precisava cair 
mais outros asviões, para complementar as estrelas que faltavam no céu, fa~ 
zendo chacota porque tínhamos perdido alguns oficiais de estrela naquele de~ 
sastre aéreo. É dessa forma que determinados bispos do nosso segmento so~ 
cial estão procedendo no Brasil. 

O SR. HUGO RAMOS (PP - RJ) - O Bispo Casaldãliga, convém 
acentuar, no seu próprio livro, declara que o seu pai participou da revolução 
espanhola, quando morreu e que ele era comunista. De resto, quero, aqui, 
acentuar, Sr. Presidente, a minha posição pessoal: eu sou, declaradamente, 
um homem anticomunista. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUGO RAMOS (PP - RJ)- Quando eu era jovem e, infeliz
mente, já vão lá, muitos anos atrás ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS-=PA)- Nem tantos ... 

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- ... eu era, na faculdade, considera
do como comunista pelos integralistas e, era, ao contrário, pelos comunistas, 
na ordem inversa, considerado integralista porque eu combatia tanto um 
quanto o outro. E continuo dentro da mesma linha política. Eu envelheci 
lendo a Reum Novarnm e fazendo dela o catecismo, a cartilha da minha vida 
política. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- De maneira que continuo, Sr. Pre
sidente, na mesma posição. Só a Igreja- piute dela- é que mudou e ela me 
encontrará, aqui, tantas vezes quantos sejam possíveis; -para condená-la, 
sobretudo aquele que, não sendo chefe, em verdade, chefia a CNBB, que é o 
Sr. Paulo Evaristo Arns. Muitos políticOS-não querem abordar a matéria, Sr .. 
Presidente, porque sabem que esses envolvimentos, no interior do Brasil, car
reiam votos hecessáriõs- às eleições. Mas, deles não tenho medo, Sr. Presiden
te. Fiz sempre o meu trabalho nesse sentido. 

Recordo-me que, em certa ocasião, no bairro em que morava, que era in
clusive o esteio da minha campanha política, pedi a uma criatura muito hu
milde, minha amiga pessoal, que fosse à Igreja, se confessasse, perguntasse, 
afinal, qual era o candidato indicado pela Igreja. A minha mãe fora quem 
doara o altar~mor e eu quem arranjara a licença da Igreja e dinheiro para 
construí~ la, em grande parte; a casa do Padre Damião era praticamente sus~ 
tentada por mim, mas, o voto trazido lá de dentro, a recomendação foi para o 
Sr. Celso Lisboa. Estou_ dizendo isto, Sr. Presidente, apenas rapidamente, 
para mostrar o que acontece pelo Brasil afora; todos nós podemos ser 
testemunhas de fatos idênticos. 

Dou o aparte ao nobre Senador Jarbas Passarinho, pedindo desculpas a 
S. Ex• por ter demorado tanto em concedê-lo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) -Pelo contrário, ouvi-lo é uma 
alegria. Nobre S6nãdofHU.go Ramos, eu não tenho mais qualquer estranheza 
quando ouço palavras como as de V. Ex' ou o aparte ilustrativo do Senador 
Varjão. Essa designação feita ao nosso Partido, numa tentativa de fazê~lo 
passar como uma permanência da ditadura, ou Partido da Ditadura de Sem~ 
pre, parece que foí o que V. Ex• leu. Também não me surpreende, por uma ra~ 
zão muito simples: esse grupo que está confessadamente abraçando teorias 
socialistas e que pretende cristianizar" Mã.rx, ou _então compatibilizar Marx 
com o Cristianismo, o que se sabe que é intiiiãineilte refutado pelo Santo Pa
dre, esse grupo vai chamar de ditadura todo e qualquer governo que não seja 
aquele com o qtral ele sonha. Quando não houvesse mais nenhum pretexto 
para nos chamar a nós partido da ditadura, se nós tivéssemos hoje uma de~ 
mocracia plena no Brasil, ainda assim esse grupo cham2ria de ditadura, por~ 
que para eles seria a ditadura da burguesia; dentro dos ensinamentos e dos 
preceitos marxistas, seria a ditadura da burgue!-.ia. De sorte que este tipo de 
agressão, quanto a mim me-pareCi deve ser inteiramente ignorado por nós. A 
agressão, mas não o ato, não os fatos, não essa .sucessão de fatos, algUI:J.S e 
apenas alguns dos quais V. Ex• agora, o Senador Valdon Varjão, e outros 
dentre nós, têm trazido ao conhecimento da Casa. Na medida exata em que 
uma parte, um segmento da Igreja se define por ufn regime político, é eviden~ 
te que diminuem o universo dos seus adeptos e a extensão da sua doutrina. V. 
Ex• disse muito bem - e eu aqui não tenho a intenção de agravar nenhum 
político- que poucos têm talvez a coragem de afirmar o que V. Ex• estã afir
mando, porque têm receio das conseqUências políticas. lá tenho eu mesmo 
ouvido em caráter pessoal comentários feitos por pessoas de militância po!íti~ 
ca condenando essas posições: mas, depois, de público, não só as absorvem 

como aplaudem-nas, razão pela qual eu acredito que o problema é de fato ex
tremamente delicado. Quando disse que o Governo brasileiro teria o seu 
problema mais grave exatamente relacionado com a parte da Igreja que se de-. 
clara socialista, desabou sobre mim uma verdadeira guerra, guerras de mal~ 
entendido, guerras de equívocos propositais. Houve quem declarasse que eu 
teria dito a Igreja era comunista, que a CNBB era comunista, numa velha 
tentativa de desmoralizar uma colocação correta- que nunca fiz, e vejo que 
é o caso de V. Ex•, também- de que o anticomunismo é uma indústria; pelo 
contrário, o exemplo que V, Ex• estava a citar ainda há pouco é praticamente 
o meu: pagamos no passado por combater os fascistas e pagamos no presente 
por combater aqueles que querem fazer o fascismo vermelho. Eu louvo V. Ex• 
pela coerência, e acho que é preciso um grande desassombro para fazer o que 
V. Ex' está fazendo, porque o mais fácil é defender, é dizer que es.sa parcela 
da Igreja está sendo mal interpretada, que as afirmativas feitas por nós são 
afirmativas tendenciosas, que nós não entendemos exatamente o papel pasto.: 
ral da Igreja. É muito mais fácil se refugiar nessa colocação, embora absor
vendo exatamente as confissões de natureza política feitas inclusive pelo Sr. 
Casaldáliga, no livro que o Bispo Sigaud trouxe a público no Brasil pela pri~ 
meira Vez. Mas, como o bispo é considerado um dos expoentes da direita da 
Igreja, então automaticamente e calúnia, automaticamente e engano. Eu me 
bato, como V. Ex•, pela doutrina social da Igreja, que está contida na Rerum 
Novarum, está contida nas encfclicas papais, inclusive na Materet Magistra e 
nos documentos posteriores como a Populorum Progressio. Eu não posso ê 
concordar que a Igreja, por alguns dos seus membros, me queira fazer um so~ 
cialista dentro da sua confissão. Isso eu acho que é reprovável, é censurável, e 
o exemplo está nas vozes que se levantam, pouco a pouco, contra esse desvio 
de natureza temporal daquela Igreja que nós aprendemos a respeitar e a 
amar. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- Muito obrigado a V. Ex•, nobre 
Senador J arbas Passarinho. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Hugo Ramos, é difícil 
para o amigo, para o cornpãnheiro de V. Ex• discordar do seu discurso nesta 
tarde._ Não conheço pessoalmente o Cardeal D. Paulo Arns. O Senador Jar
bas Passarinho disse hâ pouco que é fácil defender. Eu acho que a defesa do 
Cardeal é fácil, porque entendo que D. Paulo Arns é homem que luta pela 
justiça social, luta por maior eqüidade, eqUidade aí entendida naquela con~ 
ceita de justiça com um pouco de boa vontade. Portanto, entendo que a adjeM 
tivação usada por V. Ex• em relação ao Cardeal de São Paulo não correspon~ 
de aos fatos. V. Ex• por exemplo abordou o problema da reforma partidária. 
Tenho certeza de que V. Ex' hâ de entender que essa reforma partidária foi 
uma reforma aética, e aí está provado, Senador Hugo Ramos: ao que foi que 
ela visou? Visou ao que nós vamos ter amanhã no Congresso Nacional, uma 
tentativa de se prorrogar mandatos. Porque através desta reforma, que não 
precisaria ter extinto nem ARENA nem MDB, nós vamos concluir que os 
partidos não estão organizados e vamos caminhar para retirar do povo o di
reito de escolher seus prefeitos e seus vereadores. Uma reforma verdadeira
mente aética, urna reforma que não previu como deveria ter previsto- e falo 
isso com muita autoridade, neste aspecto, porque apresentei, inclusive, na 
Comissão Mista, uma emenda tentando permitir às comissões provisórias 
que escolhessem os seus canditados. Portanto, no meu entendimento - e, 
acredito, no próprio entendimento de V. Ex~ -, ela não é uma reforma verda
deira; ela foi uma reforma congressual, foi uma reforma imposta de cima 
para baixo. V. Ex•, por exemplo, fala no problema de terrorismo, que não 
houve manifestação da Igreja. Como não houve manifestação da Igreja, S-e
nador Hugo Ramos? Aí está a Confederação Nacional dos Bispos, a todo ins
tante, combatendo o terrorismo. 

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- V. Ex• me perdoe, porqoe eu não 
declarei que a Igreja não se tinha pronunciado contra o terrorismo. Se eu ti
vesse declarado isto, V. Ex• deveria mandar buscar uma camisa de força e me 
colocar num carro para verificar que a minha inteligência estava um pouco 
obliterada. Eu inclusive estive ao lado de V. Ex•, no Supremo Tribunal Fede~ 
ral. .. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- É verdade. 

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- ... para acompanhar o julgamen
to, porque sob o aspecto jurídico sou contrário à prorrogação dos mandatos, 
e não sob o aspecto político. Mas, eu não quero me desviar do assunto. e V. 
Ex' está, com a habilidade que lhe é peculiar. desviando a matéria para assun
to que não cabe aqui na tese central do meu discurso. 
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O que eu quero aqui, sem defender o partido do Governo, está declarado 
aqui com todas as letras, e é o seguinte: "Não há mui!o o que dizer sobre o 
PDS. seu objetivo fu-ndamental é assegurar a continuidade da exploração do 
povo brasileiro e a manutenção da mesma classe no poder". Ora, V. Ex• há de 
compreender o gesto ético, jã que V. Ex• fala em ética, que venha um homem 
de um outro partido para ressalvar a posição do partido do Governo, porque 
não é possível que Se compreenda que o partido adversário, de homens auste
ros, dignos e honrados ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Muito obrigado. 

O Sr. Milton Cabral (PDS - PB) - Muito obrigado. 

O SR. Hl'GO RAMOS (PP- RJ) ... esteja a profanar o sentido demo
crático que está preConizado ha campanha presidida pelo próprio Governo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- E que isso venha de um docu
mento da Igreja; não pense que é a favor do PMDB, porque não é, também 
não é. Aí está a queStão ética. 

O SR. Hl'GO RAMOS (PP- RJ)- Se me for dada a oportunidade de 
falar hoje no Expediente- estou inscrito para falai"- eu abordarei o assun
to referente às prerrogativas do Congresso, pedindo, inclusive, especial 
atenção do meu nobre colega e meu eminente professor da Comissão de 
Constituição e Justiça, o Senador Aloysio Chaves. porque vou pedir ao Con
gresso e, sobretudo, capitaneado pelo Senado, que não se aprove esse projeto 
das prerrogativas, porque, afinal, esse projeto dispõe contra o próprio Parla
mento, é migalha que, cm verdade, cai ao chão e que não deve ser aceita pelo 
Congresso. 

Estou, Sr. Presidente, abordando um Outro _ass_unto e do qual não quero 
fugir. Tenho autoridade moral e tenho autoridade inclusive religiosa, Sr. Pre
sidente, para abordar, porque todas as vezes que a Igreja, no meu Estado, in
dicou candidatos para disputar os pleitos eleitoraiS, sem que eu nunca hou
vesse pedido a D. Jaime de Barros Câmara, niêU nome figuraVa na lista. E 
mais ainda, se V. Ex• for à maior catedral do Brasil, que é a Catedral da Cida
de do Rio de Janeiro, nela vai ver uma placa de bronze com o meu nome, em 
agradecimento. É a Igreja agradecendo os meus trabalhos. 

Tenho, portanto, Sr. Presidente, autoridade, tenho serviços prestados à 
Igreja e não posso me conformar com este grupo que pretende, realmente, 
inocular na população brasileira princípios que são originados de oUtros paí
ses. A revelar, por exemplo, o Sr. Paulo Evaristo Arns, a dizer que a Igreja 
deve figurar numa posição que venha a ocupar aquela posição ocupada pelo 
Partido Comunista, isto é. de atendimento à pobreza, como se o Partido Co
munista, alguma vez, fosse atender a pobreza, q~uando, ao revés, nada mais 
significa senão a exploração do operariado. 

De maneira, Sr. Presidente, estas minhas palavras foram pronunciadas 
de improviso, de inopino, como diria o nosso Senador Krieger. Eu não estava 
preparado para fazer este discurso agora. Pretendia fazê-lo na tarde de hoje, 
mas, jã que V. EX~ me concedeu a palavra, não quis perder a oportunidade. 
Voltarei à tribuna, hoje ainda, para abordar o assunto das prerrogativas, por
que, analisando a matéria detidamente, cheguei à conclusão, Sr. Presidente, 
de que, nesta hora tão difícil para o Brasil, melhor seria e será para nós. unir
mos as nossas forças, todos os partidos, para que possamos fazer um trabalho 
referente à reformulação da Constituição brasileira, porque considero a si
tuação brasileira tania mais difícil em razão do problema institucional, em 
razão do problema da Constituição brasileira, que é uma colcha de retalhos, 
feita por quem não tinha a habilidade necessâria para fazê-la. Daí as incon
gruências, daí os erros flagrantes constantes na pr-ópi-ia Constituição. 

O Sr. Saldanha Derzi (PDS - MT) - Permite V. Ex• um aparte. nobre 
Senador Hugo Ramos? 

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- Concedo o aparte ao eminente co
lega Saldanha Derzi. 

O Sr. Saldanha Derzi (PDS - MT) - Nobre Senador Hugo Ramos, 
congratulo-me com V. Ex• por estar fazendo um discurso brilhante, oportu
no, em que denuncia os erros de certos setores da Igreja Católica . .E um dis
curso corajoso, bem do feitio de V. Ex' Quero dizer que estou plenamente de 
acordo, em gênero, número c grau com V. Ex•, plenamente solidário. 

O SR. Hl'GO RAMOS (PP - RJ) - Muito obrigado. 

O Sr. Saldanha Derzi (PDS - MT) -Aqui jâ denunciei, várias vezes, 
por apartes, setores da Igreja Católica, dizendo mesmo que eram comunistas 
e subversivos. E citei os nomes. Comecei com D. Helder Câmara, D. Paulo 
Evaristo Arns, D. Casaldaglia, D. Balduíno, D. Hipólito, o Bispo de Propriâ, 
o Bispo de Diamantfno, em Matá GI-osso. Nós sabemos que esses homens fa-

zem a pregação da subversão ne<;te País. É incrível que a imprensa não se 
ocupe de um problema grave, como este, que está agitando a nossa zona ru
raJ, como o Bispo de Conceição do Araguaia. Não sabemos para onde irâ este 
País com a nova orientação dos áctores da Igreja. Sabe o nobre Senador Vai
don Varjão, já tem denunciado aqui, do que sofre o Estado do Mato Grosso 
com a ação subversiva do Bispo Casaldáliga que ataca todos os setores públi
cos e os homens mais ilustres desta Nação. Se o -Senador Varjão revelasse o 
que se passa lá em São Félix, sob à ação do Bispo CaSaldâliga, seria de corar 
esta Casa, nobre Senador. Congratulo-me com V. Ex• e estou inteiramente 
solidário. 

O SR. Hl'GO RAMOS (PP- RJ)- Agradeço o aparte de V. Ex• Que
ro destacar, com o ponto nuclear deste discurso, justamente, o silêncio do Sr. 
Paulo Evaristo Arns. Pergunto àqueles que estão defendendo o Sr. Paulo 
Evaristo Aros, nesta Casa. faço uma pergunta que, nos termos regimentais, 
permite àqueles que sejam invocados, o direito de usarem a palavra para 
justificar-se. t uma oportunidade que estou dando. Quem ouviu alguma pa
lavra do Sr. Paulo Evaristo Arns com referência aos recentes acontecimentos 
no Rio de Janeiro? Quem ouviu? Quem leu? Ninguém. E um silêncio absolu
to, um silêncio realmente deplorável. Há um trabalho de Miguel Maria de 
Serpa Lopes, trabalho magnífico, sobre o silêncio como manifestação de von
tade. E realmente estranho para quem levou para sua Igreja, para a nave do 
seu templo milhares de fiéis conduzindo a esposa de um líder sindi
cal, ao invés de levantar a Cruz de Deus. Esse homem não vem agora ao tú
mulo de quem morreu, de quem foi assassinada brutalmente para defender a 
N açào brasileira, a sociedade brasileira. É um silêncio, Sr. Presidente, que me 
apavora. Não é o Sr. Paulo de Evaristo Arns que vem entrar em combate, 
num combate franco e leal. Que ele defenda a ideologia comunista ou pareci
da com a ideologia comunista, com arremedos comunistas, mas que venha 
para o tablado, mas que venha para a discussão e não se omita, numa hora 
como esta, em que a Nação brasileira estarrecida verifica que a CNBB, que é 
dirigida pelo Sr. Paulo Evaristo Aros- não estou aqui fazendo intrigas por
que os demais nada mais fazem do que apenas seguir os conselhos e a orien
tação daquele que era, ao meu ver, o bispo ou arcebispo de São Paulo - que 
a sua única preocupação é combater o Governo de São Paulo, ê combater o_ 
Governo Federal, é combater o partido do Governo. Todos os dias estamos a 
verificar expressões querendo estigmatizar, querendo colocar o Partido do 
Governo mal perante a opinião pública. E está aqui, Sr. Presidente~ um cole
ga que é de outro partido, que pertence à Oposição e que vem defender aque
les que, colocados noutro partido, defendem a orientação do Governo. 

Não quero, Sr. Presidente, sair da linha política que me tracei. Estou fa
lando em nome pessoal, mas sou um homem que, com referência ao meu par
tido aqui estarei, sempre, para comungar com a sua Liderança, com suas re* 
soluções fechadas e com a sua Presidência, mas quando vejo num jornal uma 
acusação desse porte, que o Partido do Governo é um partido que nada mais 
quer do que alcançar o poder por qualquer forma e impedir a prosperidade 
que todos nós desejamos para o nosso País, cabe à Oposição, tal como. o Pre
sidente estendeu a mão, estender também a sua mão, não apenas um cumpri
mento formal, mas numa forma de estima. de respeito e admiração que tenho 
pelos meus nobres colegas da Maioria. Não abdicando jamais da minha po
sição. E vou demonstrá-la, na tarde de hoje, ao pedir a essa Maioria, que efe
tivamente governa o Parlamento brasileiro, que não aprove o projeto das 
prerrogativas, porque é este projeto, em si mesmo, uma ofensa ao próprio Po
der Legislativo. Se foi para alcançar uma Constituição digna deste País, pela 
qual o Parlamento possa. efetivamente, revelar toda a sua eficiência na cola
boração administrativa e política Coffi o GoVerno, aí V. Ex•s me terão do lado 
oposto para combater a intransigência do Governo no que diz respeito à imu
nidade parlamentar, no que diz respeito à inviolabilidade parlamentar e, 
sobretudo, levantando questões, como vou levantar. de que não possa o Con
gresso Nacional ter direito de autoconvocação. Estã declarado no art. 29, § 29 
da Constituição, que compete ao Presidente da República convocar extraor
dinariamente o Congresso. Mas ali não se diz, Sr. Presidente, que compete, 
privatív-ameilte, ao Presidente da República. t uma competência concorren
te. Não poderia. senão ferindo o art. 69 da Constituição, que declara que os 
Poderes são harmónicos e independentes entre si, impedir que um desses Po
deres tenha o direito de autoconvocar-se. 

Vou fazer uma demonstração desta tribuna, hoje, devidamente docu
mentado, para pedir à Maioria que procure encontrar uma solução mais dig
na, mais correta para o Parlamento Brasiieiro, porque o Projeto de Prerroga
tivas do Congresso Nacional é tão pouco, é tão mesquinho, é quase nada, que 
melhor seria nada considerar. 

Neruda, acerca çio provérbio .. Antes tarde do que nunca", costumava di
zer: "Antes nunca do que tarde". (Muito bem! Palmas.) 
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---------------------------------
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 

nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Correio Bra:iliense de último domingo, dia 31 de agosto, publicou, na 
sua segunda pãgina, uma carta aberta a um jovem, de autoria do ilustre Sena
dor Jarbas Passarinho, em que S. Ex• responde a uma missiva que foi ende
reçada, julga ele, por um jovem paraense, possivelmente aluno de Ciências 
Sociais. 

O moço pretendeu "sensibilizar" o Líder da Maioria, no Senado, para 
que o culto homem público fosse menos anticomunista e se tornasse mais 
aberto às ideias novas e menos preso· à!l'preconceito e ao anacronismo da 
guerra fria e um pouco mais atentÕ à expansão neofascista. 

A resposta do Senador Jarbas Passarinho é de uma firmeza de idéias, que 
revela a sua experiência e o seu conhecimento ao encarar o marxismo, e corno 
ele mesmo diz, haver-se tornado itineráriO obrigatório, referência inevitável 
do desdobramento do pensamento humano, em qualquer ordem a que per
tença, filosófica ou religiosa, C1entífrCaoujurídica, política, sobretudo, e até 
mesmo literãríci, dado que o marxismo é uma cosmovisão. 

O Sr. Aderbal Jurcma (PDS - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Pois não, nobre colega. 

O Sr. Adcrbal Jurema (PDS- PE)...:. Não queria interromper a fala de 
V. Ex• mas, como educador, li o trabalho do Senador Jarbas Passarinho, 
publicado no Correio Braziliense e, se não me engano, também inicialmente 
num jornal do Pará, onde, me parece, S. Ex• colabora com mais assiduidade 
do que aqui no Planalto, por motivos óbvios aliás. Associo-me às conside
rações que V. Ex• está fazendo, porque o t.t'abalho do nobre Senador Jarbas 
Passarinho é de uma clareza meridiana e, ao mesmo· tempo, foi escrito sem 
nenhuma pretensão de magister dixit, característica que mais me seduziu; no 
'seu estilo, foi a naturalidade com que S. EX• respondeu ao jovem ·estudante, 
sobretudo numa época em que nós estamos nas universidades, nos jornais, 
muito superficiais. Ninguém entende o problema que, ainda há pouco, o 
nobre Senador Hugo Ramos aflor_o_u- o problema da concepção materialis
ta da História e da concepção espirihiaHSta da História. são duas concepções 
da História e- nós não podemos mais, nesta altura, viver em arame duplo. 
Aínda um dia desses, fui ver o circo, cujos artfstas o nobre Senador Dirceu 
Cardoso trouxe a este Plenário, e vetifiqi.Ii~f que só havia uma linha de arame 
e eu não vi os equilibristas em dois arames, é num arame só que eles se equi
libram. E, no entanto, hoje, procuram deixar o estudante brasileiro num ara
me duplo. O nobre Senador Jarbas Passarinho foi muito preciso, muito claro, 
quando chamou a atenção do estudante de que ele não estava ainda envene
nado e que ele ainda, podia discernir. Eu mesmo, quando era estudante de 
Direito, apaiXonei-me pela concepção matCri.alista da História, porque é mui
to simples para a interpretação- humilhados e ofendidos, opressores e opri
midos- e simplifica, então, a interpretação. Mas depois que penetramos na 
história, na Filosofia da História, vê-se que o nobre Senador Jarbas Passari
nho conseguiu uma coisa difícil, muito difícil. S. Ex•, talvez, esteja até dentro 
da sua vocação, S. Ex• daria um grande professor, porque, em verdade, S. Ex• 
fez uma síntese da concepção que ele tinha da História. Chamou até a 
atenção, se o estudante ainda gostaria da História, porque sem ela nós não 
poderemos viver o presente nem escrever o- futu-ro. De maneira que me asso
cio ao discurso de V. Ex•, com o maior prazer. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Eu agradeço ao aparte de V. 
Ex•. Quero ressaltar a maneira como V. Ex• encarou a carta aberta do nosso 
nobre colega, Senador Jarbas Passarinho, quando falou, naquele modo, diga
mos assim, paternal, professoral e -quando disse que o jovem talvez ainda não 
estivesse envenenado. Eu vou maiS adiante. No final do meu modesto pro
nunciamento, peço que se api'OVeite a oportunidade antes que toda a mocida
de se envenene e mesmo se tire algum proveito de algunsjã envenenados e sê 
de ampla publicidade da resposta oferecida pelo Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Almir Pinto? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Perfeitamente. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Quero agradecer a V. Ex• a gen
tileza do gesto. Naturalmente que ele me comove e, agora, ainda, ao acrésci
mo tão generoso no aparte do nosso ilustre companheiro de Bancada, Sena
dor Aderbal Jurema. Mas eu tinha pedido a oportunidade, também, ao nobre 
Senador Hugo Ramos, antes que S. Ex• terminasse o discurso, e peço, agora, 
que V. Ex~ me proporcione essa forma trilateral de agradecer ao nobre repr· 

sentante do Estado do Rio de Janeiro, por ter tido esse gesto tão fidalgo e tão 
raro a um homem de um outro partido, de um partido de Oposição, que sere
bela contra uma forma unilateral de um segmento da Igreja, para tentar atin
gir a-Penas o Partido do Governo. 

Era o agradecimento que queria fazer a S. Ex•, que mostra exatamente o 
comportamento ético e a razão pela qual, quando S. Ex• de nós discorda, 
tem de nossa parte a maior credibilidade e o maior respeito por atitudes exa
tamente iguais a estas que ele tomou. Mas S. Ex• fez uma pergunta e o silên
cio foi a resposta incl usíve dOs que estavam aparteando S. Ex• ainda há pou
co. E eu iria mais longe. Ainda, há diaS, ouvimos aqui um discurso, que, nesta 
passagem eu aplaudi sem reservas, do nobre líder do Partido Popular, o Sena
dor Gilvan Rocha, quando S. Ex• teve também a coragem de definir o seu 
partido como antimarxista. Mas não confundindo as coisas. E eu sempre ti o 
cuidado de não ser precipitado no julgamento. Essa carta que V. Ex• me sur
preende traze~ do agora para os Anais da Casa, é uma resposta a um estudan
te. E um estudante que não viveu a vida que eu vivi. Ele é um jovem e eu co
meço a ser um velho. E ele parece até, pelas expressões que utilizou na carta, 
que tem por mim certo respeito mas me achou demasiadamente anticomunis
ta. Então fez esta exortação a que V. Ex• se refere, para que eu fosse mais 
aberto às idéias novas. E eu comecei por lembrar o Manifesto debatido em 47 
e publicado em 48, mas de 1.800; portanto não é tão novo assim. Por outro la
do, esta colocação que eu não inseri na carta, porque não tinha cabimento na
quele mo_men_to, _mas que talvez seja objeto de um segundo trabalho meu, é 
que ele também fala em Frei Beta, e me Pede para compreender a razão de ser 
da articulação entre a doutrina cristã e a teoria marxista. Ora, hã poucos dias, 
nós tivemos neste País a presença do Santo Padre e, sobretudo na sua pre
gação para o CELAM, disse com a maior clareza que era incompatível a dou
trina marxista com a religião católica e, conseqüentmente, com o Cristianis
mo. Ora, isso é novidade? Não, isso não é novidade. Como dizia eu aqui no 
debate estimulado, não digo provocado, ao contrário, estimulado pelas pala
vras tão claras do Senador Gilvan Rocha, que isto é um tema que chegou ao 
Brasil com 4Ó anos de atraso. Na França hã 40 anos Desronches defendia esse 
princípio e encontrou uma parte da inteligência francesa católica que imedia
tamente se ressentiu dessa forma. Ainda há dois domingos, se não estou equi
vocado, Dom Estevão Bittencourt, que é um dos teólogos mais admiráveis da 
Igreja Católica no Brasil, fazia um trabalho no segundo caderno do Jornal do 
Brasil, para provar, segundo o seu ponto de vista, essa total incompatibilida
de entre exatamente o que o nobre Senador Aderbal Jurerna acabou de reve
lar: são duas concepções frontalmente opostas, uma idealista e a outra é ima
nentista; uma é transcendentalista, a outra está ligada à fé. Então, estas coisas 
é que me fazem preocupar-me quando vejo uma parte da Igreja se declarando 
socialista e não apenas, declarar-se combater para isso. Ora, viva, então, o 
Arcebispo de João Pessoa. Conforme debati em 1967 ou 68, não sei, numa te
levisão de São Paulo, S. Ex• foi de absoluta honestidade e disse: 4 'Eu sou so
cialista cristão; lastimo que nenhum Papa até agora tenha liberado essa ex
pressão". Ele se declarou socialista cristão. Mas quando vem uma pastoral da 
terra ou operária agredir apenas o PDS, enganam-sê os nossos companhei
ros de grande parte da Oposição, porque amanhã seria a vez deles. :E: como eu 
pretendi dizer ao Senador Hugo Ramos, se amanhã fosse poder a Oposição 
brasileira- sei que seria poder sem ser marxista Ieninista- ela também so
freria o mesmo tipo de acusações, porque ela estaria traduzindo, no que eu 
antecipei ao Sendor Hugo Ramos, a velha crítica à ditadura burguesa, à dita
dura das supra-estruturas em relação a uma infra-estrutura injusta~ e estaria 
essa injustiça sobretudo relacionada nas trocas entre as pessoas, portanto, a 
exploração do homem pelo homem. Isto me causa preocupação, nobre Sena
dor Ai mi r Pinto. Sei que V. Ex• é um católico praticante; eu por muito tempo 
fui um homem muito mais fascinado pelo espírito da Igreja do que pelo seu 
corpo, vale dizer, muito mais pela doutrina do que propriamente pelas ações 
materiais, e me refugio cada vez mais dentro desse princípio. Porque não é 
possível que se tenha abandonado o papel fundamental da religião Cat6lica, 
para transformar-se num partido ativista, de militância indiscutível. Leio hã 
dois meses um folhetim da Folha de S. Paulo, acusações as mais violentas con
tra o Governo, entretanto, a mais violenta dentre todas era a de um cidadão 
que tinha um nome angelical: Angélico Sândalo. Eu fui ver na indicação do 
Jornal de quem se tratava, era o bispo encarregado da pastoral operãria de 
São Paulo declarando que não podia confiar no Presidente da República pe
las suas origens. As suas origens aí ou serão genéricas pelo fato de ser militar 
ou serão duplas: mi11tar e ter provindo do SNI. Então, aí está a maliciosa insi
nuação. E segundo, de um Governo que tem sido urna sucessão de outros. Eu 
tenho isso de memória: exploram despudoradamente a mísêria do povo. Ho
je, praticamente, esta gente pode dizer que não é, mas é, indi:s.cutivelmente, 
aquela que procura ser mentora intelectual do partido dos trabalhadores, o 
qual teria nascido exatamente numa sacristia e depois. transbordado para a 
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nave, e dai para as ruas. Um partido que se sentiu tão à esquerda que não acei
tou a presença nele do nobre e honrado Senador por Goiâs, Henrique San
tillo, porque denuncia e em qualquer um de nós membros do Congresso bra
sileiro, uma concessão nítida a exploração burguesa de vida. Então, não quer 
ter o menor comprometimento com qualquer um dos que estão aqui. E isso 
exatamente parte de uma ãrea que outrora era aquela em que nós co~fiãva
mos que fossem imunes às paixões. Mas, me desculpe o avanço que fiz tão 
longo a este aparte mas, para renovar a V. Ex' os meus agradecimentos pes
soais e ao mesmo tempo expressar eSse cõriieço de angústia em que nós vive
mos, e não somos poucos. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Nobre Senador, agradeço o 
aparte de V. Ex•, e devo djzer a V. Ex• que sou um tanto infenso ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- ... a pedir transcrições em Anais 
e não quero nem me reportar à parte relativa a Frei Beto. Acho que esta carta 
que V. Ex~ escreveu no Correio Brazilíense é uma excelente mensagem à ju
ventude brasileira, pelo teor que ela encerra, pelo raciocínio, pela lógica, pela 
compreensão, pela experiência que V. Ei• -tem da vida. 

Mas, antes de continuar a leitura deste meu modesto trabalho, concedo o 
aparte ao meu nobre colega Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Entro no debate já que fui citado no
minalmente e devoromeçar a apartear V. Ex• dizendo que também tive o pra
zer de ler a resposta do líder da Maioria aqs jovens. Digo prazer porque não 
me furto de lê-lo aquele estilo escorreito, na dialética a que nós estamos acos
tumados a acompanhar aqui nesta Casa do CongreSso.-Nào diria que aprova
ria e assinaria 100%, a iesposta de S. Ex• mesmo-pO-rque se assim o fizesse eu 
seguramente não estaria aqui deste lado, estaria do lado de lá, comungando 
integralmente com as idéias de S. Ex•. Mas, devo tambêm fazer um reparo a 
um debate que tomou conta desta tarde, aqui, no plenário do Senado, sobre a 
situação da igreja. Ê óom notar Exceléncía, que houve, eu diria até urna revo
lução de comportamento da igreja. Para os que como eu comUngam da idéia 
de que a igreja é sobrenatural, que o Espírito Santo se sobrepõe ao seu pensa
mento ético, eu diria que esta mudança foi providericíal, porque todos-sabe
mos que historicamente a Igreja sempre esteve ao lado dos poderosos, mes
mo nos momentos mais difíceis da vida internacional e nacional. Todos sabe
mos que o golpe de 37, -se não teve a bênção, seguramente teve o nihil obstai 
da Igreja brasileira naquela ocasião. Agora, entre is-so e pensar-se que a volta 
de setores da igreja, à pregação mais pura e evangélica é vocação comunista, 
há uma distorção monstruosa. Todos aqueles que são contra esta caminhada 
da igreja, em defesa dos pobres e oprimidos são incapazes de dizer que estas 
ações não estão baseadas no Evangélio. Pelo contrário, apelaram para gene
ralização que sempre radicaliza o debate. Dizer-se que a igreja dita e chamada 
Igreja Progressista Brasileira está engajada com o Movimento Comunista In
ternacional e que D. Arns e outros bispos estão apenas aguardando o mo
mento para fundar aqui um regime comunista é um pouco de exagero, Ex'. 
Mesmo porque eu desafio esses críticos contumazes da Igreja que encontrem 
argumentos para que classifiquem todos aqueles que na Igreja estão defen
dendo os pobres e oprimidos como comunistas. A generalização. repito, está 
se tornando altamente perigosa. Se algum setor da Igreja fala em problemas 
fundiários, defende operários, ele imediatamente é rotulado de comunista. E 
é esse fenômeno, Ex', que faz com que essa dicotomia continue sendo impos
ta à opiriião responsável do País. Este maniqueísmo estã atrapalhando ache
gada da solução dos nossos problemas. A insistência no sentido de que exis
tem dois lados: os que-são bastiões contra o comunismo internacional e aque
les que, em defendendo os menos favorecidos, automaticamente rotulados de 
comunistas, desserve o Brasil. Em defendendo os menos favorecidos, auto
maticamente são rotulados de comunistas. Evidentemente que não é esta a 
tese do eminente Líder da Maioria. Mas, chamo a atenção para esse perigoso 
maniqueísmo que faz- com que se afastem cada vez mais as soluções pacíficas 
no País. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Agradeço o aparte de V. Ex• 
que, a rigor, não está muito bem enquadrado no meu modesto pronuncia
mento, porque o problema D. Evaristo Arns nasceu exatamente de uma per
gunta que o nobre Senador Hugo Ramos fez ao Plenário desta Casa; alguém 
teve notícias de qualquer pronunciamento feito por D. Paulo Evaristo Arns 
contra os atentados a bomba ultimamente no Brasil, principalmente aquele 
que ceifou a vida de" uma modesta funcionária da Ordem dos Advogados do 
Brasil? Então, S. Ex' mesmo concluiu: silêncio prOtúndo e ninguém respon
de! ... 

Nobre Senador, V. Ex~ mesmo começou a dizer que talvez não assir:lasse 
tal e qual a carta do nobre Senador Jarbas Passarinho. Porém, acho que a 
carta em si é uma advertência à mOcidade, à juventude. Nada mais. 

Peço permissão, Sr. Presidente, para continuar na leitura. 
Lamento; diz o representante do Estado do Parã nesta Casa, não poder 

atender ao reclamo que foi feito pelo jovem estudante paraense, isto porque 
há uma grande distância entre nós dois, que se mede pela maior vivência da 
vida. 

Homem afeito à leitura dos grandes vu_ltos da literatura francesa, lembra 
o Senador Passarinho, à juventude uma frase lapidar de Anatole FranCe: "O 
passado é a Unica realidade humana. Tudo o que é, é passado". 

Depois de se referir ao .. Manifesto Comunista, debatido em 1847 e trazi
do a público em 1848, mostra que não se trata de causa tão nova como se po
deria pensar e, "entre o que ele pregou e o que em seu nome se estatuiu hã 
uma enorme e frustrante diferença de substâncía e de qualidade". 

A seguir, cita Milovan Djilas, que, no seu pensar, "tem pago com o cãr
cere a sua dissidência apenas intelectual." Diz Djilas: ~·sou um produto do 
mundo em que vivo (socialísta). Ajudei a criá-lo. Agora sou um dos seus críti
cos." 

Na carta resposta, o Senador Jarbas Passarinho, numa apreciação corre
ta e por isto honesta da "nova classe," aquela que substituindo a burguesia, 
se constituiu na "burocracia política", recorre aos conceitos de Ojilas, quan
do este afirmou que "antigos filhos da classe trabalhadora são os mais afoites 
membros da no1•a classe''. Foi Senipre desfiflo dos escravos que seus represeo": 
tantes mais inteligentes e bem dotados se tornassem seus senhores. Neste ca
so, uma nova classe dominante e exploradora nasceu da classe explorada." 

Sempre com argúcia e sabedoria o Senador paraense chama a atenção do 
jovem _missivista para uma outra _importante faceta do_Inar~ismo, qual seja a 
de se pensar que _levaria o mundo para uma sociedade livre e fraterna; e, 
contra-argumenta Õ Senador com as guerras entre nações c9munistas (China 
e Vietnà, Vietnã e Camboja), que nada inais nada menos concorreram senão 
para destruir o mito da fraternidade. A liberalidade deixou-se obnubilar pelo 
despotismo e a opressão. 

A carta-resposta do Senador Jarbas Passarinho, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, é um destes documentos que merecem não só a transcrição nos 
Anais desta Casa, mas que seja publicada em livretos ou folhetos pelo Senado 
e endereçada aos colégios secundários e universidades brasileiras, para que a 
nossa juventude leia e reflita sobre o que ela encerra, principalmente quando 
escrita por um homem patriota, culto e de formação democrática, e que, pe
los seus méritos pessoais e de inteligência, ocupou com brilhantismo os Mi
nistérios do Trabalho e da Educação e Cultura, antes tendo exercido com 
proficiência a governança do Estado do Pará. 

Requeiro. pois, a V. Ex• a transcrição nos Anais desta Casa da HCfuta 
aberta a um jovem", da autoria do nobre Senador Jarbas P~ssarinho, publi
cada na edição de domingo do Correio Brazi!iense e que se a publique em fo
lhetos para distribuição à juventude estudiosa do Brasil. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Sobre a mesa, requerimen
to que será lido pelo Sr. ]9-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 358, DE 1980 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos 
Anais do Senado do artigo intitulado "Carta aberta a um jovem'\ de autoria 
do Senador Jarbas Passarinho, publicado no Correio Braziliense de 31 de 
agosto de 1980. 

Sala das Sessões, J9 de setembro de 1980. - Almir Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- De acordo com o art. 233, 
§ 11', do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao 
exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 359, DE 1980 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Vice-Presidente, no exercício da Presidência, da Comis

são Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n9 3, de 1979-SF, com o 
objetivo de apurar a .. Devastação da Floresta Amazónica e suas impli
cações", venho pelo presente, solicitar a Vossa Excelência a prorrogação por 
mais 120 dias do prazo concedido a este órgão, que se encerrará no próximo 
dia 7 do corrente. 
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Outrossim, esclareço que tal pedido se justifica peia alta relevância da 
matéria, ora sob exame nesta Comissão. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protes
tos de estima e consideração. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 198_0, - Raimundo Parente, Presi
dente da Comissão, em exercício. 

to. 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista):..._ Em votação o requerimen-

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento fica concedido o prazo solicitado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard- Cabriel Hermes- Cunha Lima- Marcos Freire

Nilo Coelho- Dirceu Cardoso- João Calmon- Alberto Lavinas- Mu
rilo Badaró- Tancredo Neves- Franco Montara- Vicente Vuolo- Pe
dro Pedrossian. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Estâ finda a Hora do Expe-
diente. -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 350, de 1980, do 
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, da saudação ao Ministro do Exército, General-de
Exército Walter Pires de Carvalho Albuquerque, feita em 25 de 
agosto de 1980, pelos Senhores Ministros da Aeronáutica e da Mari
nha, pela passagem do .. Dia do Soldado", e agradecimento do Se
nhor Ministro. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Serâ ferta a transcrição. 

E a seguinte a matéria cujd transcrição é solicitada 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO TENENTE-BRIGADEIRO 
DlOUO JARDIM DE MATTOS 

Folha de S. Paulo - Segunda-feira, 25 de agosto de 1980 

.. No princípio, a terra dormia embalada no canto selvagem e no mur
múrio das águas. No princípio, era a paz de céus desertos, de mares sem do
no, o solitário abrigo dos sonhos de além-mar. Ao longe, a caravela acenando 
promessas ao desconhecido. E surgem vozes acordando a vida, mãos que co~ 
lhem safras esquecidas no tempo, pés a d"esbravar, mãos a construir. E sur
gem vilas, cidades, idéias, e os primeiros sentimentos de unidade. E surge o 
amor à terra e, de repente, o grito: "Independência ou Morte!" 

.. Lá estava o soldado do Brasil, "Dragões da Independência" conquista
da, lanças livres de um Império livre. 

"E por guerras, bravuras e exemplos, caminhamos. E por vontade, valor 
e coragem, chegamos à República. 

"Lã estava o soldado do Brasil, espadas livres de uma Nação livre. 
•'São tantas e tão grandes suas glórias; são tantos e tão nobres seus 

heróis, que onde se cante a Pátria e sUa História, canta-se um hino ao soldado 
do Brasil. 

"Soldado. 
"A Pátría não o esquece. Como esquecer dos abnegados homens das 

fronteiras que, com sua presença e seu idealismo, são marcos vivos do perfil 
gigante deste País. 

··como esquecer dos que lâ estão·com suas famílias, vivendo realidades 
que. do conforto dos grandes Centros, nem sequer podem ser avaliadas. 

"C orno julgar este homem senão como um herói dos nossos dias, para 
quem o existir em nada se assemelha à vida fácil dos que cantam a pobreza 
que não conhecem e as dificuldades que não enfrentam. 

·~como esquecer dos bandeirantes dos .. Batalhões de Engenharia", ras
gando estradas nos longes das florestas, semeando o futuro e colhendo ores
peito de brasileiros simples e esquecidos. 

"Como julgar este homem senão como um }J.eiói doS nossos dias, para 
quem viver é servir, onde e como for preciso; para quem viver não é esperar 
pelo milagre. mas ajudar a construí-lo. São brasileiros comandados por brasi~ 
leiros. missionários que professam o credo-da rere da ordem, fiéis ao catecis~ 
mo das casernas. 

"Como esquecer dos que fazem de cada quartel uma escola de civismO, 
onde se cultua a tradição, o am-or ·à verdade, o culto à disciplina e à lealdade 
sem limites. 

~·soldado. 

"A Pâtria não o esquece. Quem o esquece são os esquecidos da Pátria; os 
esquecidos da História. Estes, que não tememos e não toleramos; que clamam 
pela Justiça que não praticam e pela lei que não respeitam; estes, que pregam 
a paz e incitam à violência; que procuram dividir para enfraquecer e sofismar 
para confundir; estes precisam esquecê-lo- soldado - pois que as Forças 
Armadas representam uma sólida reserva moral e uma incômoda resistência 
ideológica. 

"Senhores, 
"Aqui estamos, por honrosa delegação do Exm9 Sr. Ministro da Mari

nha, almirante~de~esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, trazendo 
a uníss_ona emoção que nos invade pelo transcurso da data maior do Exército 
de Caxias. 

"A par da tradição deste encontro, queremos que nossas palavras, calca~ 
das nos mais puros sentimentos de brasilidade, sirvam, acima de tudo, para 
desencorajar toda e qualquer torpe tentativa de criar uma hipotética barreira 
entre os anseios da sociedade brasileira e as esperanças dos militares do Bra
sil. 

"Que a voz comprometida de alguns não encontre eco no coração desar
mado do povo brasileiro. 

"Aos que, com· sua presença, honram este culto cívico ao ilustre Patrono 
de nosso Exército, reafirmo a comunhão de pensamentos das FOrças Arma
das, sob a lúcida e firme liderança do excelentíssimo senhor presidente da Re
públíca.'~ 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO GENERAL-DE-EXERCITO 
WALTER PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE 

Jornal de Brasília, terça-feira, 26 de agosto de 1980 

"Agradeço desvanecido, em nome do Exército, à saudação que nos foi 
dirigida pelo excelentíssimo Senhor Tenente-Brigadeiro Dêlio Jardim de 
Mattos, Ministro de Estado da Aeronáutica, em nome dos companheiros da 
Marinha e da Força Aérea, ao ensejo das comemorações do Dia do Soldado. 

As significativas palavras que acabamos de ouvir e a presença honrosa 
nesta cerimónia dos almirantes e brigadeiros em serviço nesta guarnição bem 
atestam o elevado sentimento de camaradagem que une nossas Forças Arma
das, sentimento este oriundo da identidade de ideais e sedimentado no perma
nente serviço da Pátria. 

Ultrapassa, assim, esta solenidade, jâ tradicional, os rígidos limítes do 
cerimonial militar, para transformar~se num encontro de confraternização-de 
marinheiros, soldados e aviadores, sob a inspiração de nosso excelso patrono 
- o Duque de Caxias. 

Confesso que me é particularmente agradável ouvir a palavra de Vcssa 
Excelência, Senhor Ministro da Aeronáutica, amigo dileto de toda uma exis
tência, como é grato ao Exército ser saudado pelo Comandante da Força 
Aérea, instituição cujas origens se situam, em parte, na própria força terres
tre, da qual herdou traços característicos, facilmente distinguíveis no espírito 
denodado de seus bravos aviadores. 

Não é menor nossa satisfação por vermos associada a esta homenagem a 
Marinha de Guerra, rica de glórias e de tradições, nascida, como o Exército, 
no alvorecer da própria Nação e partícipe de todos os grandes episódio.; de 
nossa História. 

A effioçào de que somos possuídos, nesta oportunidade, quando nos en
contramos solidariamente congraçados em uma festa militar, leva-nos a evo
car o testemunho permanente oferecido por nossas Forças Armadas, ao lon
go dos anos, de indissolúvel união e de irres~rita dedicação aos superiores in
teresses do País. 

No passado distante, lutamos, lado a lado, Marinha e Exército, pela con
solidação de nossa nascente independência e preservação incólume da valiosa 
herança que nos legaram os colonizadores lusitanos. Irmanados, escrevemos 
epopéias memoráveis nas campanhas militares do Império, onde avultaram 
chefes como Caxias e Tamandaré- expressões máximas do soldado e do ma
rinheiro do Brasil. Mais tarde, comprovamos o valor de nossas armas, nos 
mares litorâneos e do Atlântico Sul, nos seculares campos de batalha da Eu
ropa e, também, nos céus da Itália, agora dispondo do concurso valioso da 
Aeronáutica, com as asas legadas ao homem pelo gênio inventivo de Alberto 
Santos Dumont. 

Integramos este imenso território, num tTabalho devotado e ingente, que 
se estende, ainda, aos nossos dias, ensejando, na diversidade dos fatores geo
gráficos, o prodígio da unidade nacional. A Marinha, interligando o extenso 
litoral, varando os ignotos rios amazónicos e; os do distante Centro-Oeste. 
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ahrindo, assim, os primeiros caminhos para a civilização. O Exército, pene
trando o interior, ocupando os vazios demográficos, rasgando estradas e 
plantando cidades em pleno coração da Pátria. A Aeronáutica, com a ativida
de pioneira do Correio Aéreo Nacional, iniciativa ã.rrojada de um pugilo de 
aviadores intrépidos e idealistas, entre os quais sobressai a figura valorosa de 
Eduardo Gomes, que nos primórdios da aviação, enfrentaram, com suas frá
geis aeronaves, os obstãculos colossais da natureza, para unir os distantes nú
cleos populacionais, desbravar novas rotas de integração e levar nossa ban
deira a ãreas até então inacessíveis. 

Temos participado ativamente, também, da batalha pelo desenvolvi
mento e, em muitas frentes, fomos precursores no lançamento das bases es
truturais do Brasil de hoje. 

Não faltamos, jamais, ao dever para com a Pátria, nos momentOs graves 
de crise em que periclitaram nossas instituições Ou eStiVeram ameaçados os 
ideais de liberdade de nossa gente. Assim foi em 1964, quando unidos ao 
povo brasileiro, conjuramos os perigos que rondav-am a Nação e propiciamos 
as condições para a efetivação das reformas básicas e imprescindíveis à mo
dernização do País, possibilitando o advento de uma ãrea de progresso e no
tável desenvolvimento, só arrefecidos agora pelos problemas decorrentes da 
grave conjuntura internacional. 

Hoje, estamos dedicados à nossa nobre faina profissional, nos navios, 
bases e quartéis, assegurando a ordem, a tranqUilidade e a Paz, enquanto se 
desenvolve, normalmente, mais uma fase do processo revolucionârio, talvez a 
mais importante para o nosso dêstino futuro e à qual se entrega, com tenaz 
determinação, o Governo do Presidente João Figueiredo; a consolidação do 
regime democrático no BrasiL 

Seu êxito, almejado por todos os brasileiros conscientes, repousa na mais 
ampla colaboração dos diversos segmentos da sociedade. Em nada contri
buem para este meritório intento, pelo contrário, dificultam-no, os que prefe
rem a contestação deletéria, às críticas de uma oposição construtiva. 

O Governo vem oferecendo, com espírito desarmado e honestidade de 
propósitos, reiteradas demonstrações do empenho em obter o consenso para 
a solução harmoniosa de nossos múltiplos problemas, a fim de qUe, juntos, 
governantes e governados, possamos edifiCar a pátria de nossos sonhos, sem 
demandas ou violências, que repugnam a consciência riacional. 

Nesta encruzilhada de importantes decisões, anima-nos a serena certeza 
de que temos cumprido o noss_o dever e expressamos a absoluta confiança na 
ação do Gov-ernO, ao qual estamos plenamente ]ntegrados, e concitamos a 
convergência de esforços de todos os brasileiros para o estabelecimento das 
sólidas bases em que se assentará o futuro da Na,.ção. 

Excelentíssimo Senhor Ter1Cnte-Brig"3.dti!O Délio Jardim de Mattos: 
agradeço, mais uma vez, à Vossa Excelência e ao excelentíssimo Seilhor Mi
nistro da Marinha, a mensagem de fraterna amizade que nos trouxeram, na 
data maior do soldado brasileiro. Ela reafirma nossa indestrutível união e nos 
estimula no prosseguimento de nossa missão. 

Sou grato, também, aos excelentíssimos senhores oficiais-generais que 
prestigiaram com sua presença esta cerimônia. 

Muito Obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 355, de 1980, do 
Senador Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação em conjun
to os Projetas de Lei do Senado n9 221, de 1977- Cofl!plcmcntar, 
do Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalização das 
entidades paraestatais vinculadas à UniãO pelo COngresso NacioM 
nal, e dá outras providências e n9 34, de 1979, do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o processo de fiscalização pela €âmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder Executivo e os 
da administração indireta. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 3: 

Discussão, em segundo turno, do Pr0jeto de Lei do Senado n9 
83, de 1979, do Senhor Senador Humberto Lucena, que revoga os§§ 
29, 39 e 59, e dá nova redação ao§ 49 do artigo 69 da Lei n9 6.439, de 
1~> de setembro de 1977, que .. institui o Sistema Nacional de Previ
dência e Asslstêricüf"Social, e dâ outras providências", terido 

PARECERES, sob n•s 603, 604 e 60S, de 1980, das Comissões: 
- de Constituitào e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; 
- de Legisla~ão Social, favorãvel; e 
- de Finan~as, favorável. 

Em discussão o projeto, em sengundo turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, 

nos termos do art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

f o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 83, DE 1979 

Revoga os §§ ~, 39 e 59, e dá nova redaçào ao § 49 do art. 69 da Lei 
n9 6.439, de ]9 de setembro de 1977, que "institui o Sistema Nacional 
de Previdência e Assistência Social, e dá outras providências,. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Ficam revogados os parágrafos 29, 39 e 59 do art. 69 da Lei n9 
6.439, de I• de setembro de 1977. 

Art. 2~' O parágrafo 411 do art. 69 da Lei n9 6.439, de }9 de setembro de 
1977, renumerado para 29, passa a ter a seguinte redação: 

.. § 2~' A assistência médica e farmacêutica aos acidentados do 
trabalho não está sujeita às limitações do parágrafo anterior." 

· Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE JLourival Baptista) - Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 
271, de 1975, do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a ins
crição dos funcionáriOs municipais junto ao INPS, tendo 

PARECERES, sob nos 580, 226, 227 e 228, de 1980, das Comis-
sões: 

-de Redação, oferecendo a redação do vencido na apreciação 
preliminar; 

-de Legislação Social, favorável, com voto em separado, pela 
aprovação, do Senador Franco Montoro e voto vencido, em separa
do, do Senador Braga Júnior; 

-de Fin~nças, favorável nos termos de substitutivo que ofere
ce, com voto vencido dos Senadores Saldanha Derzi e Arnon de 
Mello; e 

- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do substitutivo 
da ComisSão de Finanças. 

A matéria foi subm_etida_à apreciação preliminar na sessão de 26 de ju
nho do corrente ano, tendo sido aprovado substitutivo da Comissão de Cons
tituição e Justiça, sanando o víciõ de inconstitucionalidade parcial. 

A PresidênCia esclarece, ainda, que, nos termos regimentais, o substituti
vo da Comissão de Finaiiça.S, declarado injurídica pela Comissão de Consti
tuição e Justiça não será submetido a votos. 

Em discussão o projeto, nos termos do vencido na apreciação prelimi
nar. (Pausa.) 

são. 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a discus-

Em votação. 
Os SrS. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado 

Redação do vencido para o primeiro turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n9 271, de 1975, que dispõe sobre a inscrição dos fun
cionários municipais junto ao Instituto Nacional de Previdência Social 
- INPS. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Os funcionãrios das Prefeituras Municipais cujo sistema preví
dênciãrio próprio teriha sido extinto poderão cOmputar o período ~referente à 
filiação sob regime ~special, bem como o do interregno entre a extinção e o 
ingresso na Previdência Social, desde que sejam recolhidas ao Instituto Na
cional de Previdência Social - INPS as contribuições correspondentes. 
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~ J9 Para efeito de recolhimento das contribuições referentes ao perío
do em que o funcionário tenha estado vinculado a sistema previdênciário mu
nicipal, poderão ser celebrados convênios entre as respectivas municipalida
des e o INPS. 

~ 29 Em caso de não se celebrarem convênios, como previsto no pará
grafo anterior, assistirá ao-funcionãrío municipal o direito de efetuar o reco
lhimento das contribuições. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta Lei dentro de 90 (noven-
ta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. _39 Esta Lei entra em vigór na-data de sua pubircação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO-PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma 
comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -,Concedo a palavra, para uma 
comunicação, ao nobre Senador José Lins.~ _ 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CE. Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, na última sexta-feira, mantive neste plenário 
um demorado debate com os nobres Senadores Gilvan Rocha, Itamar Franco 
e Luiz Cavalcante, que me levou a cometer um engano involuntário, do qual 
me quero penitenciar. 

Sr. Presidente, considero o debate o instrumento fundamental do Parla
mento. Assim é preciso prestigiá-lo pela inteira isenção de ânimo e pelo res
peito aos dados nele citados. Não pretendo cometer erros voluntãrios, pode
reis, sim. cometer enganos. 

E o que me levou a esse engano se justifica. Eu entendi que o nobre Sena
dor Luiz Cavalcante teria feito uma referência à dívida relativa a serviços 
(item da balança de pagamento), quando S. Ex• se referia aos serviços da dívida. 
Por isso. cheguei até mesmo a pedir ao nobre Senador Gilvan Rocha que 
olhasse o balanço, que lesse o balanço corretamente. 

Peço hoje desculpas pelo engano. Agora, através deste esclarecimento, 
quero testemunhar meu apreço aos nobres Senadores Itamar Franco, Gilvan 
Rocha, e, cm particular, ao Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - Com prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Isso demonstra a grandeza de 
V. Ex~ V. Ex• é um homem que debate conosco, evidentemente discordando, 
na maioria das vezes, das nossas colocações. Mas no instante em que reco
nhece o erro- um erro evidentemente ocasional- V. Ex' se engrandece pe
rante todos nós, que tivemos, naquela tarde, o prazer de debater com V. Ex•. 

O SR. JOSt LINS (PDS -CE)- Agradeço o aparte de V. Ex•, Sena
dor Itamar Franco. Após reler as minhas notas e as do Senador Luiz Caval
cante, fiquei preocupado a tal ponto que só me tranqUilizaria se viesse a esta 
tribuna para denunciar o meu engano, muito embora houvesse, pelo jogo de 
palavras em que nos envolvemos, a possibilidade iminente de que esse engano 
fosse cometido. Eu agradeço a V. Ex• (Muito Bem!) 

O Sr. Hugo Ramos (PP- RJ) -Sr. Presidente, peço a palavra, como 
li der. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Hugo Ramos, como Líder. 

O SR- HUGO RAMOS (PP- RJ. Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No primeirO expediente da sessão de hoje, tive oportUnidade de formular 
um longo discurso no qual, sem reservas, ataquei a posição da igreja socialis
ta- corno diria - para fixar bem determinados segmentos da Igreja Católi
ca. Nesse discurso, tive a oportunidade de, com a veemência que me é carac
terística, condenar a posição e sobretudo o silêncio do Sr. Paulo Evaristo 
Arns, diante das ocorrências verificadas no Rio de Janeiro, que sacudiu e mo
bilizou toda a Nação, certa de que efetivamente hã necessidade de que todas 
as forças políticas do País se venham unir em torno dos graves problemas que 
afligem a Nação brasileira, de tal forma que, sem predominância de correntes 

políticas, possamos chegar a um entendimento comum, notadamente porque, 
segundo o pensamento de alguns parlamentares, dentre os quais me incluo, 
considero o problema inflacionário no_Brasil, ainda que seja extremamente 
grave, não é todavia- o principal problema. O principal, em verdade, no meu 
entendimento, ê o problema instftucional do País. Descendo um pouco abai
xo, tãmbém e sobretudo no caso, a reformulação da Constituição do País, 
que em verdade signlfica apenas uma emendi â antiga COnstituição, uma 
emenda que, com a devida vénia dos seus autores e daqueles que se pronun
ciam habitualmente se referindo à Emenda n~' 1, ela significa uma reforma, 
isto é, uma emenda no sentido maiS: amplo, matéria vers"ada e conhecida por 
todos os constitucionalistas. 

Tive oportunidade, Sr. Presidente, há cerca de um mês, de enviar à Or
dem dos Advogados do Brasil, especificamente à Ordem dos Advogados do 
Estado de São Paulo, na pessoa do seu Preside_nte, Dr. Mário Sérgfo Duarte 
Garcia, o seguinte telegrama: 

Presidente da Ordem dos Advogados_do Estado de São Paulo 
Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia 
S. Paulo - S. Paulo 

Lamento que a Ordem esteja oficialmente se envolvendo no 
Caso Da \la ri que escapa ah sua competência jah que o fato não de-
correu de sua atuação profissional pt Assalto comum vg entre mi
lhares que ocorrem no País vg atentado político ou de ordem pes
soal não justificam a participação oficial da Ordem a qual deve 
quando convocada ou quando entender necessário vg em termos g~
rais vg para dar a sua contribuição vg sempre desejada et valiosa pt 
A Comissão de Justiça et Paz que entende ser política a agressão que 
se mobilize para prestigiar um dos seus participantes pt A Ordem 
cuida de seus membros lhe disciplina a atividade profissional et 
como instituição cultural dos interesses superiores da Nação vg 
sobretudo no campo da ciência jurídica pt Saudações Senador Hugo 
Ramos. 

Este pronunciamento, Sr. Presidente, em telegrama que enviei à Ordem 
dos Advogados, há cerca de um mês, tinha, no recesso da minha consciência, 
uma convicção de que a Ordem estava extrapolando, entrando em seara que 
não lhe era própria, capaz de carrear para a minha instituição, jã que sou 
membro da Ordem dos Advogados, dos mais humildes, é verdade, mas 
membro, há longos anos, daquela Ordem, carreando determinadas contin
gências políticas que ela deveria evitar. E, infelizmente, Sr. Presidente, as mi
nhas preocupações vieram a revelar à Nação quão vãlidos eram, jâ que ocor
reu, na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, o atentado no qual perdeu 
a vida uma das mais antigas servidoras daquela Casa. 

O Sr. jurista e advogado Dalmo Dallari aqui esteve, na Comissão Parla
mentar de Inquérito, da qual é Relator o nobre Senador Murilo Badaró, pelo 
Estado de Minas Gerais. E S. Ex•, tal como eu, ouviu do ilustre jurista uma 
conferência, na qual S. Ex• abordou, entre outros fatos, a humanização da 
vida social, a habitação, a alimentação, a educação, a saúde, o transporte, 
serviços urbanos, o menor abandonado, os meios de comunicação, contri
buição de repressão, organização policial tumultuada e ainda, no final, odes
cumprimento da lei. 

Pelo que acabo de ler, fácil ê verificar que a complexidade da matéria 
abordada por S. Ex• escaparia, como escapou, a um exame mais detido, mais 
profundo de cada um desses problemas, a exigir realmente um estudo mais 
profundo que pudesse impressionar o Senado Federal. Na_ ocasião tive opor
tunidade de indagar de S. Ex• qual a diferença que ele, como jurista, entendia 
entre o que poderia ou deveria ser o atentado político e a agressão urbana ou 
pessoal. S. Ex• entrou em longa divagação para chegar à conclusão de que, 
efetivamente, no campo do Direito Positivo Brasileiro, não hã nenhuma regra 
que pudesse fazer a distinção entre esses dois elementos constitutivos negati
vos, no que se refere ao problema social e penal. Afinal, chegou S. Ex• à con
sideração de que o atentado seria apenas de carãter político, ao passo que a 
agressão urbana seria um problema de ordem patrimonial. Em seguida, inda
guei de S. Ex• qual a diferença que ele poderia fazer, ou levar ao conhecimen
to do Senado, ou à Comissão Técnica, ou o que fosse, a distinção entre o 
igualitarismo e a igualdade. S. Ex•, novamente, e tal veio a pergunta porque, 
num dos seus livros, entendi que a explanação, não tão escorreita, não tão 
clara, não tão evidente, como habitualmente o é, falhava à minha percepção 
e, por isso, pedi a S. Ex• que fizesse uma explanação mais longa sobre a ma
téria. Mas, S. Ex•, mai"s uma vez, não pôde chegar a uma conclusão fiel e feliz 
sobre a matéria. 

O telegrama que passei à Ordem dos Advogados, que agora leio pela pri
meira vez, na tribuna do Senado, e só o faço agora dada a relevância da ma
téria, guardei-o no silêncio do meu gabinete, para que daí não viesse a supo-
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sição de qualquer exploração de ordem política e pessoal. E a minha atitude, 
Sr. Presidente, decorre do que estabelece a própria Ordem dos Advogados, 
que no seu art. 145, declara: 

"'Nenhum órgão da Ordem discutirá, nem se pronunciará, 
sobre assuntos de natureza pessoal, política ou religiosa;·ou--estfa
nhos, de qualquer modo, aos interesses da classe dos Advogados." 

De forma que, já de algum tempo, vem a nobre Classe a que pertenço, 
-eu gostaria de pertencer hã pouco tempo, mas os anos, que vão avançan
do, já me tornam um dos mais antigos advogados do Foro da Cidade do Rio 
de Janeiro - vem extraP.olando nas suas atividades. 

Esse trabalho incessante que venho produzindo, com coragem, com 
energia, com desassombro, sem receios de quaisquer constestações, vem, de 
longa data na minha vida, preservando os mesmos caminhos e a mesma 
orientação. -

Agora, explode o problema da igreja sOcüilist~, que vem, ainda uma vez 
mais, contra a opinião do Papa, que hã pouco nos visitou, que sensibilizou 
toda a Nação brasili:íra, trazendo um sentido novo da religião católica, até 
mesmo pelo sentido ecuménico de suas ponderações, de seus discursos, de 
suas homilias. Venho agora ler também um documento que trago ao conheci
mento do Senado e para constar dos seus Anais, no que se refere à minha po
sição ideológica no referente à infiltração comunista na Igreja Católica Brasi
leira. 

Tive oportunidade, Sr. Presidente! de escrever um trabalho pequenino, 
apenas como preâmbulo, como apresentação de uma conferência que foi pro
ferida, no Rio Grande do Sul, pelo General Ferdinando de Carvalho. E disse 
eu: 

O General Ferdinando de Carvalho pertence ao nosso Clube, 
há muito tempo. Embora não seja assíduo, pelos encargos de sua la
boriosa vida pública, por vezes sua ausência se prolonga, como ago
ra, no comando da 6• D.E., Estado do Rio Grande do Sul. Li a sua 
conferê:1cia, com olhos d6 ver, e conclui da necessidade de sua 
maior divulgação, em meio à nosSa jUVentude tijucana. 

Não há lesão às normas estatutárias quando faço divulgar, às 
minhas expensas, a sua oportuna conferência, tendo em vista a regra 
de nossa Carta, que veda manifestações políticas. h óbvio que a in
teligência do texto se restringe à política partidária. Esta seria moti
vo de polémica e antagonismo estranhos à finalidade de nossa agre
miação. Instruir, porém, os jovens, na defesa da Pátria pela infil
tração s_olerte dos que querem inocular no organismo do País o 
vírus de uma ideologia que progride na razão direta em que abando
na seus pontos cardeais, assim estampadas no manifesto de 1848, 
significa, no meu entendimento, um dever dos que se encontram ap
tos a colaborar para a educação da juventude, como fazemos, sem 
tréguas ou hesitações, há mais de 40 anos. Minha posição pessoal ê 
isenta de interesses subalternos e, mesmo, políticos, pois não per
tenço à corrente que governa o País. Sempre entendi, ao longo da 
minha vida pública, e os anais da Assembléia Estadual o compro
vam, que em determinados instantes devemos unir nossas con
vicções essencialmente democrátiCas, assim se apresentem os pri
meiros sintomas prenunciadores de inquietações, tão prejudiciais 
aos altos desígnios da Pátria. 

Respeito os crentes de todos dogmas políticos, religiosos e 
científicos, pela sinceridade com que, regra geral, defendem suas 
idéias. Sou, por natureza, uma consciênCia aberta ao debate. Por 
isso mesmo, quando sinto que as minhas idéias começam a receber 
contestações espúrias, porquê advindas d3 desonestidade contradi
tória, não deixo escapar a chance do debate, sempre ilustrativo aos 
que procuram a ·]uz da verdade político-científica, a ensejar mu
tações constantes, à medida que a ciência e a tecnologia avançam a 
passos largos, numa velocidade perturbadora, que obriga os ho
mens de boa vontade a saírem de seu comodismo para dar-se à pâ
tda. E melhor maneira não haverá do que servindo à juventude, 
sobretudo mostrando-lhe que, paradoxalmente, nas malhas de sua 
fraqueza aparente, repousa a couraça da democracia, tanta vez con
testada, quanto vencedora. 

O ilustre militar demonstra o perigo a que estão expostos os 
nossos jovens, tanto maior quanto mais audazes os inirriigos do regi
me, aguerrido e pequeno agrupamento que sabe impossível a vitória 
de suas convicções enquanto perdurar no País os mesmos anelos 
que formaram o cerne de nossa Nação democrática. 

O General Ferdinando de Carva]ho mostrou-se, mais uma vez, 
identificado com a intimidade dos processos adotados e lança um 
brado de alerta à juventude brasileira. 

Espero que .o meu gesto, divulgando a expressiva conferência 
do ilustre militar, seja compreendido pela juventude tijucana, per
manente preocupação em meu espírito. 

Dou-me por feliz. pela atitude que tomei. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, as atitudes, portanto, reiteradas no cam
po político, refletem uma posição que ê de se destacar, nessa hora em que se 
procura reformular a Constituição brasileira, em que alguns próceres do Par
tido do Governo entenderam de apresentar um projeto chamado uDas Prer
rogativas Parlamentares", no sentido de revelar à Nação que, dentro em pou
co, com a reformulação e a aquiescência do Partido do Governo, será possí
vel ao Brasil conhecer uma nova Carta política, onde o Poder Legislativo se
ja, efetivamente, a representação popular, ou seja, aquele que possa, através 
das suas manifestações, revelar a sua posição em defesa dos mais altos inte
resses da Nação. 

Há alguns anos, publiquei um trabalho chamado "A Delegação de Pode
res", no qual mostro a necessidade de nesse regime de pesos e contrapesos em 
que vive, e deve viver, o regjine democrático, há necessidade de uma compo
sição homogênea entre os poderes que dividem a soberania da Nação- o Le
gislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Ocorre, porém, Sr. Presidente, que o Brasil, jâ de hâ longo tempo, desde 
1964, vem mostrando ao mundo que o seu Conselho Congressual, que o Con
gresso Nacional, através das suas duas Câmaras, isto é, a Câmara Alta e a 
Câmara Baixa, em verdade, nada mais significa do que, para efeito exterior, 
se compor num elemento a mais na tripartite realidade dos órgãos que for
mam a soberania nacional. 

Quem se der ao trabalho de ler a Constituição brasileira, quem se der ao 
trabalho de verificar esse projeto referente às prerrOgativas do Congresso N"a
cional, há de verificai' num simples exame perfuntório que se está novamente 
a iludir o povo, que se está novamente a acrescer aquilo que nada significa, 
em termos de trazer ao Congresso Nacional uma posição que se equipare na 
eqUidistância dos poderes àqueles outros que formam a soberania nacional. 

O-Congresso brasileiro estájungido ejugulado à vontade do Poder Exe
cutivo que tudo pode, a revelar vários pronunciamentos aqui feitos e, notada
mente, o que é mais grave, retirando as iniciativas dos próprios Congressistas, 
para formular mensagem que nada tem de modificação daquilo jã proposto 
no próprio Congresso. São inúmeras as mensagens enviadas ao Poder Legis
lativo, nada mais se constituindo do que cópias de pareceres, do que cópias de 
projetas que aqui já estão dormitando hâ longo tempo nesta Casa. 

A batida lenta com que trabalha o Poder Legislativo, que precisa de uma 
reformulação urgente para agilizar o seu serviço, de forma a conseguir, pe
rante a opinião pública, uma posição de relevo e de prestígio que jã não poS
sui, esse Poder Legislativo, a pouco e pouco, vai se deteriorando perante a 
opinião pública, na medida em que suporta fatos como este que agora estou a 
mencionar, que é a reformulação da Constituição atraVés das prerrogativas 
do Congresso Nacional. 

Se na sua íntegra o projeto fosse aprovado pelo Congresso Nacional, eu 
ainda admitiria, ccimo um pequeno passo à frente, mas em verdade apenas 
tímido que não consulta os altos interesses da Nação brasileira. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MO)- Senador Hugo Ramos, permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. HliGO RAMOS (PP- RJ) - Dou o aparte ao nobre Senador 
Murilo Badaró. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS - MO) - Senador Hugo Ramos, apenas 
para lembrar a V. Ex• que o Executivo forte é uma constante na História do 
Brasil, desde bom Pedro I. Nos !-aros momentos em que aparentemente ele 
perdeu força fói para retornar, em seguida, copioso dela. Não há nenhum 
exemplo na História do Brasil do Poder Executivo deixando de dominar com
pletamente a cena política nacional. 

O SR. H liGO RAMOS (PP- RJ)- Agradeço o aparte do nobre Sena· 
dor Murilo Badaró que, numa retrospectiva muito râpida, fala sobre a His
tória do Brasil, onde predomina sempre ou quase sempre a força do Poder 
Executivo. 

S. Ex' é candidato_- dizem- ao Governo de Minas Gerais; a sua pro
bidade, a sua competência, a sua combatividade, tanta vez reveladas nesta 
Casa, traduzem a nós outros a certeza de que S. Ex•, uma vez à frente do Go
verno do Estado de Minas Gerais, possa confirmar, historicamente, a força 
do Poder Executivo perante a diminuição dos demais poderes da sua terra na
tal. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- Mas V. Ex• interpretou o aparte 
de maneira diferente, e não podia supor que V. Ex• desse um salto de Dom 
Pedro I atê à conjuntura mineira. O que "apenas chamei a atenção de V. Ex.• é 



4130 Terça-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sc~ào II) Setembro de 1980 

que, não obstante isso, esta presença acentuadamente forte, hipertrofiada, 
que a partir de 1964 adquiriu dimensões, então, exageradíssimas, não obstanR 
te isso, repito, Sr. Senador, considero absolutamente importante que o Con~ 
gresso lute para conquistar prerrogativas que- durante todo o curso da H is~ 
tória do Brasil não as teve. E quando na Constituição de 1946, dentro de uma 
ordem de pensamento liberal que dominou a Assembléia Constituinte, muitas 
dessas prerrogativas que hoje o CongresSo Nacional pretende retomar ali esR 
tavam consagradas, mesmo assim, o Poder Executivo jamais deixou de irnpeR 
rar de forma quase absoluta na cena po!!tica nacional. Apenas chamei à co
lação o dado históríco para permitir que V. Ex' discorresse sobre o tema, não 
para combater as prerrogativas, que julgo absolutamente fundamentais ao 
Congresso, mas para significar que apenas historicamente esta é uma velha e 
difícil peleja cm que se debate o Congresso brasileiro desde os tempos do PriR 
meiro Império. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- Com todo o prazer, nobre Sena
dor Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Acho que o Líder Senador Murilo Ba
daró fica a dever, ainda, ao Senado, se S. Ex' fez apenas uma constatação hisR 
tórica ou uma adesão à tese. Então eu faria, agora, uma constatação, mais já 
levando automaticamente a minha adesão. A constatação é a seguinte: os paí
ses mais importantes do mundo são regidos pelo sistema parlamentarista. 

O Sr. Mudlo Badaró (PDS- MG)- Permite V. Ex' uma intervenção? 

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- Com todo o prazer. E o debate 
que me agrada sobremodo, estar na tribuna e ouvir os meus nobres colegas. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS -MGT~ Muito obrigado a V. Ex•. A cons
tatação do Senador Gilvan Rocha_não elimina a tendência mundial de hiper
trofia do Poder Executivo, até ·no regime parlamentarista. Por exemplo, na 
Inglaterra, que poderia ser erigida à categoria do paradigma principal, ou do 
modelo mais nobre do parlamentarismo mundial, o mecanismo da delegação, 
no sistema parlamentar inglês, coloca nas mãos do primeiro-ministro força e 
poderes quas..: absolutos. O Parlamento na Inglaterra, aqui e alhures está gra
dativamente se transformando num grande foro de debates, com sua capaci
dade decisória paulatinamente reduzida por uma tendêncía que se acentua no 
mundo inteiro. E mais: o único ·país- do mundo que histOricamente teve um 
Legislativo armado para ser mais forte do que o Executivo foi nos Estados 
Unidos, assim críado com esta função precípua. Pois bem, até lã houve modi
ficações rriUito claras, como o episódio do Watergate, mas via de regra o Exe
cutivo sempre prevalece nas decisões, até porque corpos de natureza eclêtica, 
formados com segmentos variados de opiniões, dificilmente podem ter celeri
dade nas decisões a ponto de atender à demanda sempre crescente no Estado 
moderno, que busca a eficiência para pOder atender à própria sociedade que 
ele representa. 

O SR. Hl'GO RAMOS (PP- RJ)- Eu manifesto ao nobre Senador 
Murilo Badaró a minha discordância sobre a forma pela qual S. Ex' coloca o 
problema no sentido da preclominância de um poder sobre o outro. E lamen
to, porque vejo, neste plenário, sobretudo neste Plenário, vezes sem conta, o 
Partido do Governo insurgir-se contra o Sistem-a tributário vigorante no País. 
São raros aqueles Srs. Senadores que pertencem ao Partido do Governo que 
não têm aqui pronunciamentos já reiterados, no sentido de condenar a distri
buição tributária vigente no País, o que revela, a meu entendimento, que este 
partido não é um partido que está no Governo, nem é um Partido do Gover
no, porque o Governo não obedece à or-ientação de seus Parlamentares, nem 
sequer os conselhos daqui desta tribuna veiculados reiteradamente. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• nobre Senador? 

O SR. HUGO RAMOS (PP - RJ) - Com muito prazer. 

O Sr. GiiYan Rocha (PP - SE) - ApenaS para felicitá-lo pela brilhante 
resposta, porque é exatamente isso que eStã ocorrendo no País e no mundo. 
Se na Inglaterra, citada, acredito que acidentalmente pelo Líder da Maioria, a 
rainha reina mas não governa, aqui no Brasil o Legislativo nem governa nem 
legisla. E o exemplo que V. Ex' acaba de dar ê absolutamente irrespondível. 
Aqui temos assistido o Partido do Governo. maioria da Casa Legislativa, fa
zer o que fez hoje à tarde, isto é, unanimemente achar que o sistema tributário 
brasileirõ_é_ín:fusto, e ele mesmo vota contra essas idéias a mando do Executi· 
vo. V é V. Ex• que a distorção existe é aqUi nO Brasil e não na Inglaterra, onde 
a aparente tendência do domínio do Executivo cai por terra em se sabendo 
que lá o primeiro ministro depende do voto de confiança do Parlamento. V. 
Ex• sabe, também, que o exemplo dado pelos Estados Unidos não procede, 
porque na Proclamação da nossa República os positivistas brasileiros, que 

não entenderam que a organização política americana era absolutamente dis
tinta da nossa, porque lâ realmente era e é uma federação, quiseram im"ífar 
um exemplo que não dava nem podia dar certo no Brasil, até na bandeira. 
Sabe V. Ex• que a primeira bandeira idealizada para a República brasileira 
seria uma cópia da bandeira americana. E sabe V. Ex' que, muito pelo con
trário, o Poder Legislativo dos Estados Unidos é de tal forma operante e sig
nificativo que o exemplo que S. Ex' deu desdiz a tese dele, pois o Legislativo é 
que manda nos Estados Unidos; vide Watergate! 

O SR. H liGO RAMOS (PP- RJ)- Concedo o aparte ao nobre Sena
dor Murilo Badaró, que me havia solicitado anteriormente. 

O Sr. Murilo BaQaró (PbS- MG)- Apenas para lamentar que o ape
go ou o amor à formulação de uma frase, que de resto não leva ao esclareci R 
menta do debate, tenha tirado o debate do seu fulcro central, para reduzí-lo a 
um problema conjuntural. É claro que nós tivemos uma fase de transição, 
mas o que existe no mundo inteiro, marcadamente, facilmente constatável, é 
a tendência ao fortalecimento do Executivo. A França é um regime parlamen
tar, mas tem o art. 16 na sua Constituição, que dá poderes extraordinários ao 
Presidente. A Inglaterra, através do mecanismo e delegação, a Primeira
Ministra Margareth Thatcher, a ''Dama de Ferro", tem poderes delegados 
que lhe permitem o exercício da chefia do Governo de forma quase absoluta. 
É claro que ela é uma delegação do Parlamento, na medida que o voto de 
confiança pode derrubá-la, que o Governo pode derrubar o Ministério. Mas 
esse é apenas um debate de natureza acadêmica, porque é evidente que isso 
não me impede de ficar fiel às velhas instituições liberais do País, e fazer um 
esforço sobre-humano, que todos estamos fazendo, sobretudo, aqui, o Sena
dor Aloysio Chaves que é o Relator da matéria, para restaurar as prerrogati
vas do Congresso. Mas todos sabemos que essa tendência de hipertrofia do 
Executivo é uma teildência mundial do Estado moderno. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) -Não apoiado. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- Concedo o aparte ao nobre Sena
dor Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Cha•es (PDS - PA) - Nobre Senador Hugo Ramos, 
felicito-o pelo debate que V. Ex• abre hoje no Senado, a respeito desse assun
to incluído na proposta de emenda à Constituição, que visa a restabelecer as 
mais importantes prerrogativas do Poder Legislativo, que lhe foram retiradas 
sobretudo com a Emenda Constitucional n~ l. Minha posição é a de quem 
ouve atentamente, não só os meus eminentes colegas, como os membros da 
Câmara, os líderes políticos, os partidos da Oposição para que possa, por via 
congressual, estabelecer, se possível, uma solução de consenso da maioria 
para aprovação final desta matéria. Não desejo, portanto, antecipar ponto de 
vista pessoal, para que não se diga que o Relator está prejulgando, quando estou 
apenas, nesse intinerário do diálogo, ouvindo com muito prazer, com 
muito proveito para mim, abalizadas opiniões a respeito da matéria nesta Ca
sa, no Congresso Nacional, inclusive de grandes especialistas que foram cha
mados a falar perante a Comissão- Mista. Apenas, num plano doutrinário, de
sejo acrescentar ao que disse o eminente Senador Murilo Badaró, que esta 
tendência de fortalecimento do Poder Executivo é um fato indiscutível. Po
deríamos reunir documentos emitidos por vários parlamentos do mundo, 
onde esse fenômeno tem se caracterizado. Mas não cabe, aqui, fazer este re
trospec(o, nem essa enumeração. Basta acrescentar que a França, com a 
Constituição de 1958, não só fortaleceu extraordinariamente a posiçãO do 
Presidente da República, tanto assim que este, embora sendo parlamentarista 
a forma de Governo, é eleito por sufrágio direto, e não por via indireta, pelo 
Parlamento. O Primeiro-Ministro, na França, é quem estabelece a Ordem do 
Dia para a Assembléia Nacional deliberar. Nos Estados Unidos, há períodos 
de alternância temperados pela ação vigilante e esclarecedora da Corte Supre
ma, mas o exemplo do nobre Senador Murilo Badaró, com relação àquele 
país, é válido se V. Ex' levar em conta o período de Franklin Delano Roose
velt, com o New Dia/. Essa fase republicana, nos Estados Unidos, é marcada 
por um prestígio crescente e acentuado do Poder Executivo, a tal ponto que 
na História Americana, até hoje, se menciona esse fato: Roosevelt recorreu 
mais de 600 vez ao veto, O que riãO tem Paralelo com nenhum Governo que o 
antecedeu ou que lhe foi posterior, não obstante haver exercido a Presidência 
da República por três períodos; mesmo assim, exerceu esse poder, como nun
ca se o fez antes em toda a História dos Estados Unidos. São apenas dados de 
natureza histórica, no campo do Direito Constitucional Comparado, que eu 
me permiti aduzir, mas que são do conhecimento pleno de V. Ex', como emi
nente jurista e extraordinário Parlamentar que o é. 

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- Agradeço a sua bondade e o escla
recimento que V. Ex• acaba de dar à Casa, fazendo uma retrospectiva, ainda 
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que ligeira, a respeito da posição política da organização política dos Estados pratica Sua Excelência um crime de responsabilidade no período do recesso. 
Unidos, mencionando expressamente Franklin Delano Roosevelt. Pergunto a V. Ex". Se cabe a ele, só a ele convocar o Congresso e ele não con-

Tenho em mãos, aqui, por mero acaso, o trabalho que apresentei, hã lon- voca e a Nação não pode julgar, porque o Congresso Nacional passa a ser um 
go tempo, onde menciono o seguinte: .. George Washington queixava-se à di- Poder Judiciário, é ele que julga o ato do Presidente da República, passa ele a 
p!omacia francesa, da falta de tempo para ler e assinar os papéis que lhe eram estar impedido de examinar a matéria oportuno tem pore. 
levados a despacho. É sabido que em um ano de Governo, ele sancionou 44 De maneira, Sr. Presidente, que prosseguirei nesse meu discurso ama
leis e expediu um decreto executivo. Nos dias correntes- o trabalho éjâ an- nhà. Interrompo-o porque a bondade de V. Ex•, Sr. Presidente, jâ há alguns 
tigo -o quadro é bem diverso. Em um só ano, Franklin Roosevelt saneio- minutos me acena de que o meu tempo está terminado. 

nou 408 leis e baixou 315_decretos". Espero voltar versando esta matéria, trazendo esta matéria ao conheci-
Se eu fosse percorrer esse trabalho, levaria V. Ex• à dolorosa convicção mente dos Srs. Senadores, e lamentando que ainda se permita decreto-lei sem 

de que é preciso efetiVamente reformular, no Brasil, o desprestígio atual do o direito de emendar,- ê o que está no projeto das Prerrogativas- decreto
Poder Legislativo, que vem de longa data, porque o Congresso Nacional vo- lei sem o direito de emendar, que isto passe incólume perante a ilustre Comis
tou 3.520 emendas em 12 anos, em uma mêdia de cerca de 300 emendas por são, a douta Comissão, inclusive, inseríndo nesse prOjeto rriatéria absoluta
ano, e o Presidente da República expediu 23.288 decretos, na mêdia anual de mente estranha à competência do Poder Legislativo, como o de exercer uma 
2 mil oor ano, ou seja, vale dizer que o Presidente da República, em cada dia função diplomática permanente sem a perda do mandato. 
útíl, sanciona uma lei e expede meia-dúzia de decretos. Voltarei à tribuna amanhã, Sr. Presidente, se V. Ex• o permitir, inscrito 

0 Sr. Gilvan Rocha (PP_ SE)_ Permite V. Ex• um aparte? que estou, agradecendo ao Senado e a V. Ex• a atenção que me dispensaram. 
(Muito bem! Palmas) 

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- isso que estã aqui, Sr. Presidente, 
apanhado das estatísticas-e dos estudos por mim formulados, mostra a abso- O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
luta procedência da crítica que venho fazendo. nador Agenor Maria. 

o Sr. Murilo Badaró (PDS_ MG) -Senador Hugo Ramos, não édes· O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discur· 
prestígio. so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O que me traz à tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é uma nota di
O SR. HUGO RAMOS. (PP- RJ) - Pediria aos nobres colegas que vulgada pelo Jornal do Brasil de quinta-feira, na qual o Ministro do Planeja

permitissern a conclusão do meu raciÇ~cínio, porque ainda não consegui se- rnento determina ao Ministro das Minas e Energia, prioridade para o Il Pia-
quer entrar no tema a que me propus. no Nacional do Ãlcool. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- SenaU.or Hugo Ramos, apenas a Fiquei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estarrecido com essa nota, pois o 
palavra desprestigio-é qUe tlão me parece cOr-reta, SObretudo colocada em um II Plano, no que se refere ao ãlcool, já agora é um plano dando prioridade ao 
trabalho técnico, como V. ExJ_fez. Quanto ao resto, estou absolutamente de capital estrangeiro para implantar, industrializar e exportar álcool. 
acordo em tudo. Sr. Presidente, Srs. Senadores,.hâ 5 anos, desde 1975, que tem sido urna 

luta constante no sentido de dar ao Governo, partindo desta Casa, cobertura 
O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- Vou mostrar a V. Ex•, com a devi· total para o desenvolvimento do Plano Nacional do Álcool. Mas, para o Pia· 

da vênia, que o desprestígio é de tal ordem, que já se insere na consciência de no Nacional do Ãlcool, que visa substituir em gl-ande parte a gasolina, não só 
cada parlamentar, por que efetivamente n-ãõ Valemos nada em relação aos de- mantendo carros 100% a álcool, corno misturando o álcool à gasolina. Para 
mais poderes da República. E vou mostrar a V. Ex'- 0 primeiro aspecto: a que esse plano possa funcionar, atendendo às necessidades desta Nação, o 
ConstitUição Federal atua\, isto é, a emenda constitucional, no seu art. 29• Governo precisava dar-lhe prioridade total, o que não vem acontecendo, Sr. 
§ l'?, declara que compete ao Presidente da República convocar extraordina- Presidente, no cabo de 5 anos, por uma série de fatores, a começar pelas gran
riamente o Congresso. Não só os autores, quanto voz geral nesta e na outra des dificuldades financeiras do País. 
Casa, há a assertiva de que o Congresso Nacional não tem competência para 
autoconvocar-se. Ao cabo desses 5 anos, está provado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 

o álcool é urna realidade, que o carro a álcool corresponde plenamente. E 
O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- Esse é que é 0 pioblema. t que a corno no Nordeste do País, de Salvador até Teresina nós temos um manancial 

emenda de 1969, em face de uma conjuntura delicada, castrou o Congresso de terras extraordinárias, onde a seca não alcança, porque não hã seca no li~ 
Nacional. torai do Nordeste, e não havendo seca no litoral do Nordeste, nós temos a 

O SR. H LIGO RAMOS (PP- RJ)- Não, aí ê que hâ um eqUívoco de cada ano uma produção de cana excepcional, nós, do Nordeste, achamos que 
V. Ex•. O Congresso é que se está castrandO. O Poder Legislativo tem o direi- seria a redenção de todo o Nordeste, o advento da valorização do âlcool, pois 
to de autoconvocar-se. Aí é que é o engano de V. Ex• o álcool que custava Cr$ 2,30 paSsou a custar Cr$ 18,20. Subiu mais de 600%. 

o Sr. Murilo Badaró (PDS_ MG) _v. Ex• vai enca"ffiinhar a tese neste O álcool subiu nesses últimos 5 anos muito mais do que nos últimos 30 ailos. 
rumo, mas, todas as prerrogativas que se quer reconquistar agora foram reti- Então, o álcool passou a ser a perspectiva de redenção do Nordeste. 
radas indevidamente, de uma maneira exagerada, demasiada. A cana, por incrível que pareça, subiu nesses 5 anos mais do que a in-

flação. O plantador de cana do Nordeste estã começando a ter alguma pers-
0 SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- Com a devida vênia meU caro co- pectiva, está começando a respirar, está começando, enfim, a ter um lugar ao 

lega, o que a emenda declara é que passa à competência, também, concorren- sol. ' 
te do Poder Legislativo, o de convocar o Congresso Nacional por 2/3 dos Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, agora vem o Sr. Ministro do 
seus membros. Ora, iSso significa, nada mais nada menos, do que colocar na Planejamento e manda uma autorização para o Sr. Ministro· das Minas e 
mão do Poder Executivo, ou seja, da sua maioria, a convocação ou não do Energia, dizendo o seguinte: 
Congresso, porque nos termos do Artigo 31 da COnstituição, o que prevalece 
atualrnente é sempre 0 voto pela maioria. Ora, se v. Ex• compreender que a uo Governo está elaborando um novo programa do álcool, 
regra na ConstitUição, Artigo 29, § 2'?, dá ao Poder Executivo a corílpetênda com finalidade exclusivamente de exportação." 

de convocar extraordinariamente o Congresso, daí não se segue que só ele . Comunicação nesse sentido foi recebida nO dia 20 último, pelo Ministro 
possa convocá-lo. É um equívoco que está no trabalho da Comissão, é um d_as Minas e Energia, César Cais, através de aviso Ininisterial do Ministro do 
equívoco que levou todo o Congresso Nacional a não examinar a matéria, e Planejamento, Sr. Delfin Netto. 
vou explicar: É que na parte referente ao Poder Executivo, lá não está decla- De acordo com as exposições do Sr. Delfin Netto, o novo programa do 
rado: ucompete privativamente ao Presidente da República a convocação do álcool será feito com capital estrangeiro. 
Congresso Nacional". Não havendo essa privatividade~ o direito de convocar Pelo amor de Deus! O novo programa do álcool feito com capital estran
é meramente concorrente, porque senão V. Ex• liquida, elimina, um dos pon- geiro; onde vai ficar o nosso programa. Que não tendo dinheiro, assim corno 
tos basilares da Constitüição, que é o da harmonia e da independência dos vem se arrastando por dificuldades financeiras, pelo amor de Deus, onde ele 
Poderes. Se eu, Congresso Nacional, não posso autoconv_ocar-me, estou sen- vai ficar? 
do sobrepujado por um outro Poder. Eu já disse desta tribuna, algumas vezes, que o pior do dinheiro empres-

Então, V. Ex• há de ver que a emenda apresentada ao Congresso N acio- ta do é que uma grande parte desse dinheiro que a gente toma emprestado -e 
na! é falha. E vou dizer mais a V. Ex' Formule a hipótese de que a Comissão a gente toma emprestado não é porque a gente quer; eles é que dizem, lá no 
esteja certa, formule a hipótese de que só o Presidente da República pode exterior, o dinheiro é emprestado para isso- então não vamos conseguir to
convocar o Congresso Nacional, conforme está no projeto das Prerrogativas; mar dinheiro emprestado para álcool, porque na hora em que o estrangeiro 
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tiver condições de ter um plano dele, aqui, no Brasil, para produzir âlcool, ele 
não vai emprestar dinheiro para concorrermos com ele. t uma coisa lógica, 
sine qua non. 

Daí, Sr. Presidente, Srs._ Senadores, a minha preocupação. Vamos ser ló
gicos: se dependemos de diriheiro emprestado, hoje, para tudo, até para con
servar estradas, até para conservar estradas já tomamos dinheiro emprestado, 
repito, se nós precisamos de tomar dinheiro emprestado para tudo, é lógico 
que o Plano Nacional do Álcool, que é um plano caro, depende também de 
dinheiro emprestado do exterior. E se nós damos prioridade para, o Brasil, 
ter um novo Plano Nacional de Álcool, desta vez com capital estrangeiro, é 
lógico que esse Plano Nacional do -Ãlcool, que tem capital estrangeiro, vai ter 
dinheiro abundante para ele, e o nosso, coitado dele, não vai ter dinheiro. 

Esta é a minha preocupação, Sr. Presidente, e que me traz à Tribuna, 
preocupação esta baseada em urna série de fatores. 

Há poucos dias eu dizia que a ALCOA estava se implantando no Mara
nhão, para produzir alumínio, por que1 Por que o Brasíl deu, de mãos beija
das, o alumínio do Norte à ALCOA? POrque eles têm dinheiro e nós não te
rnos. 

Ora, pelo amor de Deus, agora chegou a vez do âlcool; se nós passamos a 
dar prioridade a um segundo plano, já desta vez com __ dinheiro estrang~iro, 
nós vamos ficar em uma situação difíciL 

Sr._ Presidente, Srs. Senadores, se urna tonelada de cana produz, em mé
dia, 90 quilos de açúcar- com o residual de 7 até 10 quilos, dependendo da 
qualidade da cana e o álcool- e o álcool subiu para 18 cruzeiros e 20 centa
vos, o açúcar estã a cada dia se valorizando mais no mercado internacional, 
por que, então, nós abrimos mão de um produto nobre, que ê nosso, de que 
nós precisamos, porque o mundo hoje necessita de energia, e nós temos ener
gia aí, e repítõ; de-salvador ao Piauí, ein todo o litoral nós ternos condições 
de produzir dez vezes mais cana do que estamos prOduzindo, favorecendo o 
braço do interior, dando trabalho para muita gente, e criando condições sa
tisfatóriaS, --financeiramente falando, para toda região nordestina, haja vista 
que o açucar subiu, o melaço subiu - o valor do melaço hoje' e extraordi
nário e se jogava fora- o bagaço da cana ê: celulose, e a celulose é papel que 
nós não podemos mais importar porque encareceu demais, en"tão, nós vamos 
pegar o mel, caríssimo, valorizadíssimo em toda a parte do mundo, e que é 
urna necessidade para o nosso rebanho, vamos pegar o bagaço da cana que é 
a celulos~ o papel, vamos pegar a cana em si que é a base de tudo isto e entre
gar ao capital estrangeiro! Mas, pelo amor de Deus, Sr. Presidente, por que 
entregar ao capital estrangeiro a nossa can:a-de-açúcar? Para que e por que, 
pelo amor de Deus!, se nós, daqui a cinco anos, trabalhando muito ainda não 
vamos produzir a cana de que precisamos, para fazer o álcool de que_estamos 
necessitando. Daqui a cinco anos, por muito que possamos trabalhar, ainda 
não vamos ter cana suficiente para transformar em ãlcool, para atender às ne
cessidades da nossa indústria automobilística. 

Eu viajei, hã poucos dias pelo Nordeste em um Volkswagem movido a 
álcool- dez dias em um carro a álcooL Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma 
maravilha, achei bem melhor do que o c<3:rro a gasolina, ele é mais ronceiro, 
mas é mais constante, e o importante é qlle ele não tem o problema do mau 
cheiro. Vira-se o motor do carro, de manhã, e se respira bem~ não polui. En
tão, o carro do futuro vai ser o carro movido a álcooL Mas diante desse qua
dro, dessa realidade comprovada, mas meus Deus por que permitir, que um 
segundo Plano N acíonal do Álcool já agora com o capital estrangeiro, venha 
par a o Brasil? 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com maior~prazer, Sena· 
dor. 

o Si. JoséLTnSTI'IJs- CE) -=-senador A~enor Maria, v. Ex• não des· 
conhece as atuais dificuldades do país. V. Ex.•, também, não desconhece a 
difícil conjuntura em que se encontra o mundo todo. Vivemos hoje a civili~ 
zaçào do petróleo que, fatalmente, terã de ser substituída. _9s países que não 
têm petróleo ainda sofrerão por muito tempo o impacto dessa crise. No nosso 
caso, o petróleo não pode ser totalmente substituído somente por álcool, pelo 
menos nas condições atuais. Assim mesmõ o Governo brasileiro instituiu um 
programa para subs~ituir parte do petróleo, sobretudo a fração correspon~ 
dente à gasolina, pelo álcooL Mas sem prejufzo desse programa, poderíamos 
fazer um esforço maior, produzindo mais álcoor para exportar. Seria uma 
maneira de aumentar a nossa produção, a nossa exportação, a nossa riqueza. 
O que acontece é que não temos, realmente, capital suficiente para atender às 
nossas prioridades. necessidades e ainda, implantar indústrias adicionais para 
aumentar as exportações. Nesse sentido, acho válido que o Governo Federal, 
organi.t:.1ndo um programa de produção com a participação majoritária do 
capital estrangeiro possa aproveitar terras que, hoje, estão ociosas no País 

para produzir adicionalm-ente McOol que seria exportado. ~ claro que essas 
dívisas seriam brasileiras. Uma- parte do lucro é da empresa estrangeira mas o 
País, certamente, lucrará, com o estabelecimento dessas indústrias, em termos 
de aumento da produção de divisas em termos de aumento dos bens produzi
dos, em termos de aumento de empregos, em suma, anteciparíamos uma r~
ceita maior porque, de outra maneira, não existiria. Se este programa não 
vem prejudicar o atual programa, se este programa é adicional, se ele se dirige 
para a exportação, não vejo por que o xenofobismo, nós entreguemos a um 
xenofobismo exagerado e pensemos em fazer tudo com recursos que, afinal 
de _contas, não dispomos. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Mas Senador José Lins, V. 
Ex' sabe que é uma xenofobia,_que é uma doença. Porque, já disse uma vez, 
V. Ex• era para ser biônico, não era para estar aqui com o voto do povo do 
Ceará, era para ser blônico porque, francamente, Senador José Líns, eu disSe 
há poucos instantes, que eu temia; independente de tudo, que esse capital es
trangeiro, na hora em que se sentir dono do projeto deles, não será fácil con
seguirmos dinheiro, no estrangeiro, para o nosso projeto. E. uma coisa tão ló
gica! 

Se dependêssemos para tudo do dinheiro de fora! V. Ex.• acabou de con
fessar que este País está falido. 

O Sr. José Lins (PDS:- CE) - Qual é o pais que estâ falido! 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Este Pais está falido! 
Para qualquer coisa precisamos tomar dinheiro emprestado Já fora! S. Ex.• 
acabou de dizer, em um aparte a mim, que a situação financeira do País é tão 
grave que não podemos arcar com o ônus de um projeto dessa dimensão, por
que não temos dinheiro. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Veja a maldade de V. Ex• V. Ex•, ou não 
entendeu o que eu d.isse ou, então, faz propositadamente uma acusação ... 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Não, Senador. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... a mim. O que eu disse, nobre Senador. 
é que os recursos. como em toda parte do mundo, tambem no Brasil, são limi
tados. ~ claro, se nós não tivéssemos problemas de recursos nem precisaría
mos estudar Economia. Hã um programa de aplicação dos recursos nacionais 
que então se esgotam. Daí em diante, se quisermos antecipar outros esforços 
para o nosso desenvolvimento, não vejo porque não aceitar investimentos ex
ternos. Constitui um xenofobismo exagerado a acusação de que um progra
ma dessa natureza seria simplesmente entreguista. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Ora, Senador José Lins, 
posso afirmar a V. Ex• Afirmo com convicção absoluta, eu não tenho nenhu
ma maldade, nenhuma mã fé, nenhuma xenofobia contra ninguém. Agora, eu 
sou é brasileiro nato e terno que este País que, em 1964, vou repetir já disse 
aqui, devia 3 bilhões 145 milhões de dólares, e o Presidente Casteilo Branco 
dissera naquela época que ele estava às portas da falência e que, hoje, depois 
de 16 anos dessa Revolução, a dívida aumenta a cada dia. Já devemos o equi
valente a 50 bilhões de dólares. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN}- Deixe que eu conclua o 
mt:u raciocínio. Devemos tanto q1:1e V. Ex.t-s. disseram um dia desses que não 
podemos parar de tomar dinheiro emprestado. O nosso débito na Balança de 
Serviços é tão grande hoje, mas é tão grande em função dos encargos, dos ju
ros etc ... que -não podem-os deixar de tomar dinheiro emprestado. Se deixar
mos de tomar dinheiro emprestado, _9 que produzimos não dã para pagarmos 
o débito da BaliuiÇ3 de Serviços e- importarmos o que precisamos. Chegamos 
a um ponto que não podemos parar de tomar dinheiro emprestado. Reparem 
bem! Segundo: se não podemos parar de tomar dinheiro emprestado; se nós 
não podemos, por conta da situação financeira, explorar o nosso alumínio, 
porque realmente a despesa da exploração do alumínio, apenas no Mara
nhão, que será feita pela ALCOA, será de 896 milhões de dólares- e nós não 
temos esse dinheiro. Por isso que estamos dando de mão beijada o alumínío 
do Norte a essa empresa estrangeira, da qual particípamos simbolicamente 
com 0,06%. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Agora não, Ex• Deixe que 
eu conclua meu raciocínio. 

A nossa dívida externa aumenta, a nossa balança de serviços a cada ano 
mais deficitária, ao ponto de podermos considerâ-la uma bola de neve. Te
mos de tomar dinheiro emprestado, sempre, sempre porque a necessidade é 
tão grande. como grande é a dívida que fizemos. Então eu acho que entrega-
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mos o alumínio do Norte._ O Ministério da Indústria e do-Comércio, aproxi
madamente há dois ou três anos, disse que uma das poucas reservas existentes 
no mundo situava-se no Norte do Brasil, onde tínhamos não só a bauxita em 
grande quantidade, como tinha energia barata. 

Abrimos mão para essa empresa ALCOA explorar nossa reserva de 
alumínio, porque não ternos dinherio; vamos abrir mão, agora, do Projeto 
Nacional do Álcool. Reparem bem como é sério o negócio jâ estamos com o 
Projeto Nacional do Ãlcool em ritmo de carangueijo ... 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Permite V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- O orador sou eu. Depois 
darei o aparte a V. Ex•, se me convier. 

O Sr. J~osé Lins (PDS - CE) - Está muito bem. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Vejã bem o seguinte: em 
1973 explodiu o problema do petróleo; em 1975 conseguimos, com ingente es
forço, o Plano Nacional do Álcool: 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980. Te
mos andado devagar, mas não hã problema, vamos continuar andando e che
garemos lá. Agora, chegar em 1980 e abrir mão! Repare bem como é grave, 
pode ser até diferente, Deus permita que eu esteja enganado! 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - E está. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Se em 1980, abrir mão, 
vou ler novamente: 

··o Governo está elaborando novo progra-ma dO álcool com fi
nalidade exclusiva de exportação. Comunicação nesse sentido foi re
cebida no dia 20 último, pelo Ministro das Minas e Energia. Cesár 
Cais, através de aviso ministérial do Ministro do Planejamento Del
fim Netto. De acordo com as disposições do Sr. Delfim Netto, o 
novo programa do álcool serâ feito com capital estrangeiro e serão 
criados pelos pólos alcooleiros em regiões agrícolas novas para que 
ele não interfira no atual PROALCOOL e na produção de alimen
tos nas regiões tradicionais agrícolas. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Nobre Senador Agenor Maria, 
concede-me um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RNf.::: Vejam V. Ex•s Estamos 
importando feijão há três -ou quatro anos, quando éramos, há quinze anos, 
o terceiro produtor de feijão do mundo. Reparem bem. Estamos produzindo, 
hoje, menos farinha do que em 1939. Por quê? Por conta da soja. A soja estâ 
sendo estimulada para que ela seja exportada e possa gerar divisas, porque 
precisamos de divisas: é exportar a qUalquer preço e a qualquer custo. 

Dentro dessa realidade temos, se a nossa filosofia ê exportar a qualquer 
preço e a qualquer custo, que estejamos acabando com o nosso próprio fei
jão. O povo jâ nãO come carne, o povo jâ não- Come feijão. O Ministro da 
Agricultura -, os jornais estão- dizendo - está aconselhando o povo a ir 
para a soja, porque não tem feijão. Será que 6sse outio plano nacional do ál
cool, agora com capital estrangeiro, - aí que eu digo- não vai prejudicar o 
nosso verdadeiro Plano Nacional do Ãlcool? 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer, 
nobre Senador pelo Piauí, Alberto Silva, que foi Governador pelo seu Esta
do. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Estou acompanhando o discurso de V. 
Ex', Sr. Senador, e tenho a mesma preocupação. Acho que dinheiro para pro
duzir álcool existe, e está à mão do Governo. Posso citar o primeiro exemplo. 
Se jâ fabricamos, já produzimos dois e meio bilhões de litros, já produzimos 
isto. Sem nenhum plano novo do álcool, produzimos dois e meio bilhões de 
litros e misturamos à gasolina. Não adianta se diZer que esse lucro está sendo 
aplicado para subsidiar outras necessidades nacionais, 'porque antes de mistu
rar o âlcool à gasolina não existia esta renda. Se-rião Cxistia esta renda e ela 
apareceu em virtude de um verdadeiro milagre para nós, pois a gasolina acei
tar o álcool até 30% é milagroso. É uma dâdiva um produto da natureza e o 
outro poderem ser miscíveis e não prejudicar os motores. Se posso misturar 
2,5 bilhões de litros de âlcool na gasolina, eu tenho um lucro. E este lucro é da 
ordem de 50 bilhões de cruzeiros por ano. Isto ê suficiente para produzir 70 a 
80 novas destilarias de 8_00 milhões cada uma, e de 120 mil litro dia. Logo, se 
o Governo tivesse tomado a providência de não deixar que esse lucro fosse 
para outras finalidades, não fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, o Pro
grama Nacional do Álcool teria o dinheiro, sem dúvida nenhuma._ Se plane
jacta a mistura com a finalidade de melhorar, ou por outra, de não importar, 
porque 30% se economizou de importação de gasolina, e ainda se lucrou do 

dinheiro do povo 50 bilhões de cruzeiros. Ao invés de se aplicar isto em subsí
dios, este dinheiro teria vindo todo para o PROÃLCOOL, e teríamos as usi
nas necessárias para produzir os 10 bilhões de litros pedidos pelo governo. 
Então a minha preocupação existe. Se vem um novo plano, e se outras múlti
plas necessidades do País desviarem dinheiro do álcool, ficaremos nos mes
mos 2,5 bilhões de litros. E o que iremos fazer com a crescente demanda de 
combustível que o Brasil precisa? Importar mais petróleo a preços que nunca 
sabemos qual será? Eu entendo o Plano Nacional do Álcool para o fim de nos 
libertar, tanto quanto possível, da importação de petróleo. Uma outra infor
mação que eu queria dar a V. Ex•, nobre Senador, é que o álcool serve para 
di6sel e para gasolina. E não se venha dizer que não, porque os testes feitos no 
CT A comprovam isto à saciedade. Misturou um aditivo no ãlcool, ele é die
sel, só precisa ajUStar as bombas. Se eu produzir 20 bilhões de litros de álcool, 
posso deixar uma parte para ser diesel e a outra para ser gasolina. Do pe
tróleo importado, nobre Senador, uma metade é diesel, gasolina e solventes 
leves, e a outra óleos pesados. Se eu substituir o diesel e a gasolina por ãlcool, 
estou substituindo a metade do petróleo importado. Estâ bem claro? É o 
aparte que eu queria dar a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Alberto Silva, eu 
agradeço a V. Ex•. 

Em 1978 começamos a adicionar gasolina, lá em São Paulo, ao âlcool, 
numa base de 20%. São Paulo consome mais gasolina do que o resto do País; 
I milhão e 400 mil veículos. Para que a Casa tenha uma idéia, o álcool é ven
dido a 18 cruzeiros e 20 centavos, e o consumidor do automóvel, no Brasil to
do, estâ pagando 38 cruzeiros. E maís de 100% que o Governo está ficando. 
Por mcrivel que pareça, se o preço do álcool é 18 cruzeiros e 20 centavos, e es
tamos pagando 38 cruzeíros, rriaís de 100%, esse dinheiro estamos pagando 
para dar condições ao Governo de, com essa diferença poder, realmente, de
senvolver o Plano Nacional do Álcool, porque não teria lógica um lucro su
perior a 100%. Não teria lógica. O Governo ia ficar com o ãlcooi a CrS 18,20 
e ia vender a CrS 38,00? Não tinha cabimento. Seria o Estado explorando a 
Nação. Mas, como o dinheiro é para desenvolver o Plano Nacional do Ál
cool, em beneficio de toda a Nação, então, o Estado não estâ explorando nin
guém! 

É de se perguntar, então sobre esses bilhões de cruzeiros, gerados a cada 
dia; não é a cada ano, é a cada dia. Em um litro de álcool que custa CrS 18,20, 
riós pagamos Cr$ 38,00; fora o álcool que está sendo consumido pelo auto
móvel que ê 100% a álcool, que ê CrS 38,00 tainbém com diferença é mínima. 

Este é um aspecto da minha luta, na tarde de hoje, no Senado, no sentido 
de ver se consigo sensibilizar o Governo para esse problema. Pelo amor de 
Deus! o povo brasileiro está pagando mais de 100%, sem poder, porque se te
mos o álcool a CrS f8,20 e estaffios pagando Cr$ 38,00, estamos pagando o 
âlcool a um preço que não existe; não é o preço, mas estamos pagando satis~ 
feitos, porque estamOS sentindo que é necessário, l-ealmente, desenvolver o 
Plano Nacional do Álcool. Ai, pelo amor de DeuS! milhões de criaturas estão 
pagando, a cada dia, virite e tantos cruzeiros a mais por um litro de álcool, 
para dar condições, justamente, ao Governo, de acionar o Plano Nacional, 
para que possamos, realmente, ficar independentes, pelo menos, em parte, 
nesse setor. 

Eu acreditava, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que essa sorna astronómi
ca que entra a cada dia, fosse bem empregada, porque esse dinheiro não pode 
ser destinado para outra coisa, não. Desse dinheiro que estamos pagando, 
Cr$ 38,00 o litro de álcool, a diferença é para ficar com o Plano Nacional do 
Álcool, no meu entender. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. E~f me permite? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN)- No meu entender a dife
rença no preço da gasolina, para pesquisar petróleo, está certa. Produzindo, 
digamos, 15,16 ou 17% de petróleo, e usar esse dinheiro da gasolina para pes
quisar, é uma coisa. Conheço pessoas que tiram dinheiro da mesa para pagar 
gasolina porque se não botar gasolina o carro não anda; e não andando, não 
vão para o emprego. 

'Resultado: há gente se privando e pagando o álcool caro, mas tendo em 
vista, justamente, essa: realidade. Então, é de se perguntar sobre esses milhões 
de litros de álcool, não só adicionados, como consumidos diretamente. E esse 
dinheiro sendo aplicado no Plano Nacional do Álcool, melhorou muito, por
que em 75 não existia isso. Em 75, o Governo contava com quê? Com nada. 
Mas, agora, ele conta com milhares de automóveis jã andando só com álcool 
e todo o ~rasil andando com ãlco<?l_e gasolina. É iodo o Brasil. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me permi'te? 

O SR.- AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Nobre Senador José 
Lins, eu concedo o aparte a V. Ext., mas o que eu acho é que isso ainda está 
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em projeto. Ainda não fái oficializado, mas ê um projeto que acho sem neces~ 
sidade, porque são bilhões de cruzeiros que a cada dia o Plano Nacional do 
Âlcool, se realm6n"te esse dinheiro ê para ser aplicado no plano, vai desenvol~ 
vendo, em um plano que é nosso. 

Então, trago à tribuna a minha preocupação. Nós, brasileiros, estamos 
pagando o álcool que ê dezoito cruzeiros e vinte centavos, a trinta e oito cru~ 
zeiros, tirando cada um do bolso, todo dia, mais de vinte cruzeiros a mais, 
para que o Governo, com esse dinheiro, tenha condições de desenvolver o 
Plano Nacional do Álcool. 

Aí, então eu pergunto: pelo amor de Deus, e esse dinheiro que nós esta~ 
mos pagando pelo álcool, para onde está indo esse dinheiro? 

Li, há algum tempo, que o Governo estava tomando emprestado dinhei
ro para conservar estradas. Aí, eu me perguntei: Mas meu Deus, hoje, para se 
emplacar um carro é uma fortuna. Subiu -tanto o emplacamento de um carro 
que jã está se pagando em três, quatro prestações, porque uma grande parte 
do usuãrio não pode pagar o emplacamento de uma só vez. Então, me per
guntei, naquela época: Para onde está indo-o dinheiro do emplacamento, se 
até para conservar estradas precisamos tomar dinheiro emprestado? 

Se estamos dando tanto dinheiro para o Plano, por que, então, essa ga
nância de querer outro plano de ãlcool dentro do Brasil? Acho que devemos 
pensar em termos desta Nação como um todo. 

Acho que esse Governo aí não tem capaddade para administrar uma 
casa de farinha. Vou provar agora. 

Todo o Nordeste estã em seca. O Piauí, o Cearâ, o Rio Grande do Norte, 
Pernambuco; não houve nada, nada houve. O Nordeste tem um salário mini~ 
mo de mais de 30% abaixo do Sudeste. V. Ex• ouça bem: o Nordeste tem um 
salário mínimo mais de 30% abaixo daquele do Sudeste. O meio circulante do 
Nordeste ê lã em baixo, em termos de Sudeste. Não choveu; o ano passado foi 
franco e este muito pior. Os nossos cereais são importados aqui do Sul. Os Se~ 
nhores compreendem, então, se eu-,-como nordestino, não tenho razão de vir 
para esta tribuna reclamar. Vejam esta notícia: 

"SupermercadoS recebem quotas de feijão para segunda~ feira. 
A maioria dos supermercados já está recebendo as primeiras remes
sas do feijão preto impottádo da Argentina, que começará a ser ven
dido segunda-feira, a 25 cruzeiros o quilo." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por que ê que o carioca está tendo direito, 
a partir de hoje, de comprar feijão a 25 cruzeiros e, nós, do Nordeste, estamos 
pagando atê 100 cruzeiros o quilo? Por que ê? Que direito é esse que o Rio de 
Janeiro tem, com o poder aquisitivo superior, mais perto da região que pro~ 
duz feijão, e nós do Rio Grande do Norte, mais distantes, com o poder aqui~ 
sítivo mais baixo, não temos esse direito? Que Governo é esse? 

Eu quis, com este depoimento, ilustrar porque é que a cada hora eu des~ 
confio mais desse Governo; quis, com este depoimento, dar conhecimento 
das minhas dúvidas a respeito desse Governo, porque eu não me sinto bem, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em ver o assalariado do Rio Grande do Norte 
ganhando 3 mil e 180 cruzeiros e pagando 100 cruzeiros por um quilo de fei~ 
jão, e o assalariado do Rio de Janeiro, ganhando 4 mil e tantos cruzeiros de 
salário mínimo, pagando só 25. 

Queria que os Líderes do Governo me respondessem por que isso. Faz 
mais de dois meses que o feijão começou a chegar no Rio de Janeiro e faz 
mais de dois meses que eu falo e peço. Pois bem, o feijão começou a ser vendi
do hoje, só no Rio de Janeiro. E os nordestinos estão lá; uma grande parte de 
subempregados; uma grande parte não é nem subempregado, porque estamos 
com 300 mil homens percebendo uma diãria de 82 cruzeiros. Todo o pessoal 
da zona seca está ganhando uma média de 82 cruzeiros por dia. 

Em uma região assolada por uma seca terrível, o feijão vai do Paraná, de 
São Paulo e Mato Grosso e ê vendido a 80,90 e a 100 cruzeiros. O pessoal das 
frentes de serviço ganha 82 cruzeiros por dia. O GOVerno não paga semanal
mente. Para que a Casa tenha uma idéia, nos estamos em setembro; hoje é 19 
de setembro e não foi paga ainda nenhuma diária do mês de agosto. Nós esta~ 
mos em setembro e não foi paga, ainda, nenhuma diãria do mês de agosto. 
Pagaram agora, quarta-feira, a segunda quinzena do mês de julho. Que diabo 
de Governo-é este~ (j1ie paga uma diária de 82 cruzeiros e está 30 dias atrasa
do. Reconhece~se que o Nordeste não tem cereais, e se trazem os cereais da 
Argentina para dentro-do Rio de Janeiro para vender a 25 cruzeiros. Estão 
aqui os jornais dizendo, e vai começar de hoje. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Todos os jornais publicaram. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Pelo amor de Deus, que 
negócio é esse? Fico todo arrepiado na tribuna, porque sinto que o Governo 
está errado e não estou aqui para--dar razão a quem não tem. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fico preocupado quando chego no Nor
deste e dizem: .. Mas Agenor, o que é que você está fazendo lã? Você não de
nuncia isto? Você não estã vendo que o povo estâ morrendo aqui? Você acha 
que um homem pode ficar ganhando 82 cruzeiros por dia e passar um mês 
sem receber o dinheiro?" 

Sr. Presidente, Pernambuco manda para o armazém de Natal: o arma~ 
zem de Natal vende para os armazéns do interior; os armazéns do interior, 
das cidades pobres do interior, Mossoró, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz 
vendem para os municípios pequenos, e aqueles municípios menores vendem 
para os barracos da zona rural. Quando esse produto chega no barraco, para 
ser entregue ao desgraçado que ganha uma diária de 82 cruzeiros, passou pe
las mãos de 5 ou 6 iilterriH!diários. Quando ele chega nas mãos daquele des
graçado, que vai comprar fiado, sem saber quando vai pagar, porque na reali
dade não sabe, porque eu não sei, o que eu sei é que não foi pago ·nem um dia 
de agosto ainda. Então, o Goverho recebe o feijão da Argentina, vai acumu
lando no Rio de Janeiro, acumulando e acumulando, e, hoje, quando tem mi
lhões de sacas, autoriza a quatrocentos e cinqüenta supermercados a vender o 
feijão a vinte e cinco cruzeiros, como se o homem do Rio de Janeiro fosse di
ferente do homem do Nordeste, como se esse homem daqui tivesse um direito 
maior do que nós. Tenham paciência, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esse 
negócio não tem sentido. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. AGENOR MAIRA (PMDB - RN) - Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. Ex•, na semana passada, 
ocupou a tribuna e noticiou a conferência que havia mantido com uma auto
ridade do Ministério do Interior, segundo a qual, o pagamento seria feito 
imediatamente ... 

O SR. AGENOR MARIA (PM DB- RN)- Vou rememorar a história. 
Recebi do Nordeste, onde moro, a incumbência de resolver o problema. Fui 
ao Ministério do Interior e disse ao Secretário do Ministro, pois S. Ex• não se 
encontrava, que o Nordeste estava sem receber o dinheiro desde a segunda 
quinzena de julho. Estava sem receber nada. Ele respondeu; .. Masjã tem um 
saldo de setenta e dois milhões e novecentos mil cruzeiros, e está aqui a EM A
TER que vai dizer que não tem o dinheiro para pagar". Mas, telefonou e 
constatou que o Governo do Rio_ Grande do Norte tinha em caixa mais de se
tenta e dois milhões e novecentos mil cruzeiros, mas como precisava de cento 
e doze milhões, para pagar a segunda quinZena de julho, tinha pedido um adi
tivo à SUDENE de quarenta milhões de cruzeiros, e, enquanto os 40 milhões 
de cruzeiros não chegassem, o povo tinha que esperar. Eu adverti o homem 
que teleforlou para e[e: "Por que não pagam uma semana, em vez de uma 
quinzena, a metade da quinzena"? Ele me respondeu: "Mas, é muita burocra
cia, dá muito trabalho". Isso foi na terça-feira. Na sexta-feira, consegui, 
graças ao Ministro, e a SUDENEjã transferiu o aditivo dos 40 milhões, o te· 
legrama chegou em Currais Novos na sexta-feira, às 18,30 hs, mais ou menos, 
mas chegou o telegrama. Telefonei, na segunda~ feira, pela manhã e perguntei: 
"Pagaram"? ~'Não Senhor" "Por que?" ·~Porque o Banco do Nordeste de 
Currais Novos não ter11 dinheiro; o Banco do Nordeste de Natal não tem di
nheiro; o Banco do Nordeste do Rio Grande do Norte também não tem di
nheiro, e o Banco do Brasil também, não tem dinheiro. Os 112 milhões são 
precisos vir de Fortaleza. Então, vem um avião, terça~ feira, deixando de pe
daço em pedaço, e quarta-feira começamos a Pagar". Realmente pagaram, 
mas pagaram o dinheiro correspondente à segunda quinzena de julho. Agosto 
não foi pago nenhum centavo. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- À segunda quinzena de julho? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Segunda quinzena de ju
lho só. O Governo está devendo _ao flagelado do Rio Grande do Norte- vou 
repetir, porque sou responsável pelo que digo- o Governo está devendo só 
ao flagelado do Rio Grand.-: do Norte 222 milhões, correspondentes à despesa 
de agosto. Desses 222 milhões, por sua vez, um está devendo ao outro 

Ouço, com maior prazer, o Senador José Lins. 

O Sr. José L.ins (PDS- CE)- Senador Agenor Maria, causa-me espé· 
cie a declaração de V. Ex' de que ainda não se pagou a segunda quinzena de 
julho, se não me engano, porque eu invocaria o testemunho dos nossos cole· 
gas da Comissão do Interior, onde o Superintendente da SUDENE fez um 
depo_imento, hã cerca de 4 dias, mais precisamente quinta-feira da semana 
passada, e informou a todos os membros da Comissão que a SUDENE havia 
transferido, no começo da semana passada, para todos os Estados, os recur
sos para pagamentO da segunda quinzena de agosto. Essa inforinação, a qual 
me foi dada pelo Superintendente da SUDENE, me parece totalmente em 
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contradição com o que V~ Ex~ diz. Mas reconheço que o sistema de pagamen
to da seca no Nordeste funciona muito precariamente ... 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Não funciona ni!o, o que 
funciona precariamente é o dinheiro. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Estou-me referindo exalam ente ao paga
mento dessas frentes de trabalho. Mas essa informação de V. Ex• se choca to
talmente com a informação da SUDENE de que teria transferido, no co
meço da semana passada, os recursos para o-pagamento da segunda quinzena 
de agosto. Esse era um ponto que eu queria esclarecer a V. Ex• Mas eu queria, 
nobre Senador, que V. Ex9 me desse oportunidade de comentar ... 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Não posso mais dar apar
te, porque só tenho 5 minutos. Eu--disse para o Senador Paulo Brossard o se
guinte: Que eu viin do N ardeste a semana passada com a incumbência de 
conseguir que se pagasse o atrasadO. Fui ao -MTrilStério do Interior e, através 
do ChCfe de Gabinete, Dr. Guisa, que é um homem de bem, Nordestino, pa
triOta, humano, conseguimos, naquela mesma sexta-feira-, transferir o aditivo 
de 40 milhões de Pernambuco para o Rio Grande do Nordeste. O aditivo che
gou; repito novamente, no banco de Currais Novos às 6 horas da tarde da 
sexta-feira. Sáb3do, dorriingo, segunda-feita telefonei: uPagararri."? uNão pa
garam". "Por quê"? "Porque o banco recebeu telegrama, mas não tem di
nheiro. E aqui, no Estado do Rio Grande do Norte, não tem nenhuma agên
cia do __ Banco do Nordeste que tenha o dinheiro. Então, o din-heiro vai sair 
amanhã de Fortaleza, no avião, para deixar nos bancos de Mossorô, Caicó, 
Currais Novos, etc. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Perm"ite V. -Ex~ um aparte'? Ê uma coisa 
estranha. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - ... Resultado: foi paga a 
segunda quinzena de julho, na quarta-feira, agora. Hoje, é segunda-feira, e é 
I" de setembro. Se foi paga a -segunda quinzena de julho, quarta-feira, e, hoje, 
é i"' de setembro, agosto não pagaram nenhum centavo, não. 

Agora, repito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse homem que ganha 82 
Cruzeiros está comprando um barraco- pelO 3.mor de Deus- e o barraco 
está cobrando dele o que quer. Então, o Governo tem feijão da Argentina 
aqui e manda que venda a 25 cruzeiros e deixa o homem nordestino, que o 
Governo sabe que a situação é essa, que o feijão de lá está indo aqui do Para
ná, de Mato Grosso, de São Paulo. o Governo sabe disso e deixa esse homem 
lá, comprando feijão de 80, 90 e até 100 cruzeiros, porque depende do lugar 
onde ele está comprando e das condições em que ele está comprando, e vende 
aqui na Guanabara. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E das condições em que ele ni!o 
está pagando. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Muito bem! E nas con
dições em que ele não estã pOdendo pagar, e vende "aqui no Paraná, aqui na GUa
nabara, o feijão a 25 cruzeiros e manda publicar no jornal. Está aqui. Que coisa! É 
um negócio sério ... A maioria dos supermercados jã -estã recebendo as primeiras 
remessas- do feijão preto importado da Argentina, que começará a ser ven 
dido, na segunda-ferra, a 25 cruzeiros". Então, quem -mora aqui, no Rio de 
Janeiro, diz: ~·Esse Governo é fabUloso. 25 cruzeiros o quilo de feijão". E lá, o 
desgraçado morrendo de fome, comprando fei]ãci a 80, 90 e 100- cruZeiros. É 
isso que me faz preocupar. Porque, eu digo, sinceramente, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o que me preocupa, neste País, não são os problemas ideológicos 
ou os partidários, mas sim essas distorções, que não tenho corno dar uma sa
tisfação ao povo, pois, chegando no meu Estado, não posso explicar por que 
estão vendendo o feijão a 25 cruzeiros no Rio de Janeiro e 100 cruzeiros no 
meu Estado. O que que eu vou dizer ao homem que votou comigo? Outro 
chegou junto a mim e disse: ""Senador Agenor Maria, estou comprando um 
quilo de feijão a Ci$-80,00, em Currais Novos,-e iio Rio'deJaneiro está sendo 
vendido a Cr$ 25,00. Por quê? Aqui o salário ffiínimo é Cr$ 3.180,00 e lá o sa
lário mínimo é CrS 4.180,00? Fico sem saber o qUe responder. 

Disse, hâ pouco terilj)o, aqui, que nã-o sei se poderei ser candidato de no
vo, porque não tenho condições de dizer nada ao povo. O que vou dizer ao 
povo? Não tenho um projeto aprovado. O povo, que votou comigo, está, a 
cada dia, com mais fome. Eu estou mais gordo, pois cheguei aqui pesando 75 
e agora estou pesando 85 quilos. Eu estou bem. Mas, o povo que votou comi
go está numa situação miserável, porque quem votou comigo foi aquela 
pobreza, que quer, realmente, apenas ter o direito de, trabalhando, poder se 
alimentar; não é se alimentar com carne não, comendo ovos, mas comer fei
jão com farinha e rapadura. Tenho um compadre que disse-me: '"Compadre 
acho que vou deixar de comer feijão .. .'' 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. AGENOR MAR!:.\ (PMDB- RN)- Deixe que eu conclua o 
meu pensamento. 

EU disse: "Por quê compadre?"- "Porque o feijão de Cr$ 100,00 não dá 
para eu comprar. Então, esse homem que trabalha e não come carne, não 
come feijão, ele vai perder o amor pelo trabalho. 

Sr. Presidente, infelizmente, vou ter que concluir, dizendo o seguinte: o 
eleitor que votou em Agenor Maria não vai ouvir o que estou dizendo aqui. 
Quem ouvirá serão esses parlamentares que estão presentes no plenário, O 
homem do sertão não vai me ouvir. Tenho apenas um segundo, na V o= do 
Brasil, para dizer sintetícamente que ocupei a tribuna. Os jornais nãó dizem 
nada. Então, eles vão achar que mandaram um homem para cá que não tem 
interesse em resolver os problemas deles, o Agenor foi para lá, engordou, es
tá Já em cima, e nós aqui estamos lascados. 

Sr. Presidente, a situaçãO é esSa. É vergonhoso, é triste, mas tem que ser 
dito desta tribuna, e vou dizer até terminar o meu mandato: ou o Governo 
acorda para essa realidade, ou vamos ter uma eclosão social imposta pelas 
distorções. E eu temo a revolução neste País, porque tenho a impressão de 
que se rebentar essa revolução, vamos ter um segundo vietnã, agora na 
América do Sul, vai morrer gente a dois por três sem sasber por qué. Vai che
gar um tempo em que um indivíduo vai se encontrar com outro e dizer: como 
você conseguiu escapar? Estamos marchando para isso, infelizmente, porque 
o Governo não quer acordar para essa realidade. 

E para encerrar vou repetir: por que o homem do Rio de Janeiro tem o 
direito de comprar o feijão a Cr$ 25,00 tendo um salário maior, está mais per
to dos Cl:!ntros produtores, e nós, do Nordeste, não temos direito a nada? 

Encerro. Sr. Presídente, mais uma vez pedindo a Deus, na sua bem
aventurança, para iluminar este Governo, sob pena de ficar todo mundo no 
escuro. 

Era o que ti"rlha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À PREVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Na presente sessão terminou o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Res.olução n9 71, de 1980, 
do Senador Dirceu Cardoso, que dispõe sobre a realização de sessão secreta 
destinada à discussão de assuntos internos do senado. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com disposto no Regimento Interno, a matéria será despa

chada às C omissões de Constituição e Justiça, e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 

para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do requerimento ri9 351, de 1980, do Senador 
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos anais do Senado Federal, do arti
go intitulado "um homem sem medo", publicado nojornal"Folha de S. Paulo", 
edição de 24 de agosto de 1980, de autoria do jornalista Samuel Wainer. 

-2-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela comissão de 
redação em seu parecer n" 618, de 1980), do projeto de lei do senado n9 138, 
de 1979, do Senador Itamar Franco, qúe revoga a Lei n9 6.593, de 21 de no
vembro de 1978, "que autoriza a alienaçãO das ações da Federal de Seguros 
S.A. e dá outras providências". 

-3-

Discussão, eni turno únicO, do projeto de Resolução n9 160, de 1979, do Sena
dor Franco Montoro, que cria uma Comissão Permanente de Defesa do Meio 
Ambiente, no âmbito do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob nos 436 e 437, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade: e 

- Diretora, contrário. 



4\36 Terça-feira l DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se(;ào II) Setembro (le 1980 

-4-

Discussào, em turno úriiCO, do Projeto de Resolução n9 69, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu 
Parecer n9 592, de 1980), que suspende a execução do artigo 116, caput, e suas 
alíneas I a VIII, do código de organização e Divisão Judiciárias do Estado do 
Paraná, baixado pela Resolução Normativa n9 l, de 11 de dezembro de 1974, 
do Tribunal de Justiça Estadual. · 

-5-

Discussãõ, cm segundo turno? do projeto de lei do Senado n9 250, de 
1979, do Senador Franco Montoro, determinando que os empregados de es
tações do interiCii-farão jus a remuneração correspondente ao regime de 
.. Prontidão", pelas horas que excederem às da jornada normal de trabalho, 
tendo 

PARECER, sob n' 619, de 1980, da Comissão. 

- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-6-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 246, de 
1976, do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a construção, em 
Brasília, de monumento em memória do Presidente Juscelino Kubitschk de Oli
veira, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 870 e 871, de 1979, das Comissões: 

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

-do Distrito Federal, favorável, com a emenda n~" 1-DF, que apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR HENRIQUE DE 
LA ROCQUE NA SESSÀO DE 26.8.80 E QUE, ENTREGUE À 
PREVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. HENRIQliE DE LI; ROCQliE (PDS - MA. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, e os vejo 
os da minha terra em grande número, neste instante, no plenãrio do Senado 
que, sem dúvida, se rejubila com a gente maranhense que veio trazer ao com
panheiro a solidariedade do seu apreço: 

- Sr. Presidente, peço licença a V. Ex• para, saudando os que vis
lumbro na tribuna de honra, destacar a pessoa de D. Iracema Portella, viúva 
do nosso ex-Líder, do nosso ex-Presidente, do ex-Ministro da Justiça, Petrô
nio Portella. Ela aqui vefo, sem dúvida, para ouvir de corpo presente o que 
haveríamos de dizer da obra monumental realizada pelo seu esposo, a favor 
do Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Jamais, Srs. Senadores, se ouvirã nos umbrais desta Casa, ó anã tema do 

povo: o Senado foi vencido pela covardia dos_ seus componentes. O recuo es
tratégico parlamentar, para melhor servir ao País, vale tantas vezes mais que 
a arrogância desenfreada do desafio. Estas observações me povoam o cérebro 
na hora em que ouço o apelo ao patriotismo não bem definido e catalogado. 

O que sei é que aqui, da parte de ninguém, se abastardará a Pãtria, a Mãe 
sublime de todos nós. Indago: como simbolizar o sentimento de liberdade e a 
prática da torpeza dos que a guerrei:iin? Esta estratégia o Senado sempre a 
desconheceu, pois se ela ancorasse em suas plagas chegaríamos ao fim da pró
pria dignidade da Nação. 

A Postura Nacional não teme perigo nem facções. A honra do Congres
so Nacional não tem preço, pois nelê jamais terá guarida o vilão que degrada 
toda a eternidade. 

O Poder Legislativo, o viSUalizo como uma árvore frondosa, com ramifi
cações calcificidas na rocha impenetrável. Para abatê-lo mortalmente, só o 
apocalipse que anuncia o fim da humanidade. 

Ele pode ter o seu período de desprestígio, mas não obterão o seu atesta
do de óbito, até mesmo os que se supõem os eternos detentores do poder. Al
mejo ver o _Parlamento robustecido em sua instit_ucionalização, com o respal
do e o apreço popular, e assim terâ- as forças neCC:sSárii.s para rechaçar os alu
cinados ocultos nas selvas do negrume democrático. Urge o compromisso de 
honra de não recuar à ameaça dos audaciosos. Ela não deve intimidar quem 
quer que seja. Só devemos temê-la pela morte que pode ocasionar, mas que 
nunca envergonhará quem este destino tiver. Só assim, Sr. Presidente- e 
V. Ex• sabe bem- e Srs. Senadores se constrói o monumento da c'::msciência 
nacional. 

Mas, continuo, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Nesta Casa Legislativa, não hã espaço para o ódio que amesquinha. 

Sublime é a sua destinação e, permita Deus, que perene ela seja. 
Aqui abordam os que, testados no mar convulso da vida pública, procu

ram servir à Pátria em busca permanente da sua grandeza, cada vez mais apri
morada. 

O Poder Legislativo jamais póderã ser substituído por similares preten
sos, sucedâneos inidôneos, de vez que representa a vontade do povo que é a 
Nação e só sucumbe quando ela soçobra no vendaval da insânia. 

Bendito o Poder que nos irmana no tresler com freqüência da cartilha da 
humildade, quando nos deparamos no fosso entre o desejo de realizar e a im
possibilidade da sua concretização. 

Abençoado o Poder que nos convoca, amando a Pãtria, a servi-la sem a 
preocupação de dela jamais nos aproveitar. 

Sagrado o Poder que traz a esta Casa homens eminentes que, após 
atuação nas mais diferenciadas posições político-administrativas~ buscam, 
com a experiência que carregam, prestar aos demais Poderes o estimulO do 
seu saber. 

Bendita a Casa onde a fraternidade impera, e todos se consideram ir
mãos, pouco importando a filiação partidária de cada qual, porque a opção 
política é um ato de soberania pessoal de cada um. 

Os poetas, com o seu misterioso poder de penetração nas essências mais 
íntimas e profundas da vivênCia-humana, dizem que partir é morrer um pou
co. Eles comparam as despedidas às irreversíveis agonias das quais não hã re
torno, E como os poetas não mentem jamais, eis-me, neste instante, vivendo o 
doloroso momento da despedida. Pela última vez ergo minha palavra nesta 
Casa, para envolver no abraço do mais emocionado afeto, os meus compa
nheiros de representação política, que a mim nunca me faltaram com a gene
rosidade de seu carinho fraternal e solidário. 

Encerro, hoje, minha vida parlamentar. Encerro-a após quase trinta 
anos de permanência neste imenso forom da vontade nacional que é o Poder 
Legislativo. 

Por vinte anos pertenci à Câmara Federal, cumprindo cinco mandatos 
que recebi da confiança popular. E por mais de seis anos convivo nesta Casa, 
em que somos, ao mesmo tempo, delegados dos Estados e emissários da sobe-
rania popular. . 

O diálogo é a alma do Parlamento. Se diálogo pressupõe comércio de 
idéias, permuta de pensamento, pressupõe também o apreço e a cordialidade 
que os precede. O homem começou a ser social nas assembléias, onde, através, 
do diálogo, descobriu() outrem_e o reconheceu como seu companheiro de jor
nada. Todo congresso é, por isso, de si mesmo, uma escola de fraternidade, de 
comunhão de idéias e de ideais. As diferenças de convicção não separam, por
que o objetivo de cada qual é a realização do bem comum. Ao longo de toda a 
sua história, que se confunde com a nossa história de Nação independente, o 
Congresso Brasileiro outra coisa não tem sido senão o centro dinâmico da 
vontade nacional para o progresso e o engrandecimento nacionais. E se na 
Câmara freme a agitação dos debates, nesta Casa as paixões cívicas se amai
nam cedendo lugar à serenidade reflexiva. Esta dialética compõe a unidade 
do Congresso Nacional que, até por definição, é o poder que estã mais próxi
mo do povo. Nós lhes sentimos as angústias e as esperanças, buscando 
manter-nos à altura de suas aspirações. Estas aspirações hoje são as da recon
quista da democracia em toda a sua plenitude como passo inicial da cons
trução de uma sociedade aberta, mais justa e mais solidária. 

É do Presidente João Figueiredo o compromisso de restituir esta Nação 
ao império da vida democrática. Não tem Sua Excelência faltado com a pala
vra empenhada e, malgrado forças ocultas e às claras que tentam impedir o 
seu desiderato, ele levará de vencida os que não desejam a restauração do im
pério da lei e a veremos restaurada na sua plenitude. Nesse processo deres
tauração, o papel do Congresso é de importância fundamental. Só ele pode 
ungir de legitiinidade as conquistas que, neste sentido, formos capãzes de al
cançar. Está rio consenso de todos nós de que nos defrontamos com graves di
ficuldades, sobretudo de natureza econômico-financeira, mas também está na 
consciência de todos nós que só conseguiremos superar definitiVamente- essas 
dificuldades sob a égide do Estado de Direito Democrático. 

Esta é a minha fé, e outra não poderia ser: ou o parlamento é o homem 
investido dos sentimentos nacionais otl.~·faltando a essa fidelidade, terã desna
turado o seu mandato. Pertença a que partido pertencer, o parlamentar brasi
leiro é homem de seu País, de seu tempo e do seu povo. E esta verdade que 
fundamenta as esperanças de que saberemos ultrapassar todas as contingên
cias que se antepõem à plena realização dos nossos ideais democráticos. Não 
só de democracia formal, mas também de democracia substantiva, que outra 
coisa não ê senão, o nome da justiça social. 
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Nesta hora de despedida, devo renovar, ainda uma vez, a palavra de 
amor e de reconhecimento pela generosidade do povo maranhense. Ainda 
uma vez, daqui estendo minha voz a todos os meus conterrâneos que, ao lon
go de quase três decênios de vida política, nunca me faltaram com a sua con
fiança e a sua solidariedade. Viver pelo _coração é uma das verdades mais ínti
mas do homem maranhense. Ele sabe que só o exercício da bondade gratifica 
a vida. E se esta filosofia do coração preside todos os ates do mais humilde 
dos maranhenscs, ela também resplandece na glória de sua cultura. Na for
mação intelectual dos meus conterrâneos, coração e inteligência não são valo
res divergentes, mas parâmetros fundamentais da vida espiritual. Se do ho
mem simples de minha terra, sempre recebi afeto e carinho, de seus poetas e 
escritores honro-me de ter merecido sempre o mais comovente dos apreços. A 
eles, que constroem o grande patrimônio cultural d_e minha terra, quero dar 
uma palavra de especial amizade, simbolizando na evocação de dois nomes 
dos que desta vida jã partiram, todos os ciue, em São Luís, no Rio, onde quer 
que vivam, continuam ainda edificando sua obra literária. Um deles: Odylo 
Costa, filho, meu companheiro de geração. O outro, Bandeira Tribuzi, o alto 
representante da geração que se seguiu à de Odylo e à minha. Na saudade 
com que os--reverendo, homenageio os que, mantendo sua herança, conti
nuam ampliando as tradições culturais de nossa terra. 

Uma palavra fraterna devo, também, ao amigo dedicado que me acom
panha desde o início-de minhas lides cívicas, Osvaldo Salas, sempre infatigá
vel no seu propósito de servir, que é a grande justificativa de sua vida. 

Almejo que claro fique expresso o meu agradecimento a todo o funcio
nalismo da Casa.- Ele foi insuperável na ajuda que me prestou, desde o mais 
modesto ao mais categorizado. À assessoria da Mesa, o meu comovido obri
gado a D• Sarah Abrahão, enciclopédia regimental e que, com a sua equipe, 
tanta colaboração presta aos Senadores no desempenho dos seus mandatos. 

Ao Senhor Diretor-Geral, Dr. Aim<in Nogueira da Gama, e demais dire
tores o meu maior reconhecimento, no qual incluo com ênfase os funcio
nários- do Plenário, os assessores das comissões mistas e permanentes, e de 
forma especial aos que·na Comissão de Constituição e Justiça trabalharam 
para o seu perfeito funcionamentO. A equipe q'ue integrou o meu Gabinete foi 
incansável, e a todos os meus mais destacados agradecimentos. 

O Sr. Alexandre Costa ( -MA)- Senador Henrique de La Roc-
que, quando V. Ex• possa permitir um aparte ... 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Com muito 
prazer, Senador_ Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa ( -MA)- Não sei quem nesta Casa mais 
suspeito do que eu para aparteã-lo, nesta sessão em que V. Ex• se despede do 
Congresso Nacional, claro que para assumir funções idênticas em outro Po
der. Mas a verdade é a justiça superam a suspeição e eu fiz questão de ser o 
primeiro a aparteá-lo-riesta sessão tão brilhante e tão expressiva que o Senado 
haverá de prestar a V. Ex• no dia de hoje. Conhecemo-nos há 3 décadas. Eu, 
muita vez, de um lado, V. Ex• de outro lado, mas desde os anos 50 caminha
mos juntos de lá até os dias de hoje, por todos os cargos públicos que o povo 
maranhense nos concedeu. A amizade, o carinho, a fraternidade tudo, enfim, 
que nos uniu durante todo este tempo, faz com que eu me sinta deveras emo
cionado ao aparteá-lo quando V. Ex• deixa ou renuncia o cargo de Senador 
pela sua vontade, não pela vontade do povo do Maranhão, nem peta minha, 
porque tanto o Maranhão como eu desejaríamos vê-lo ~qui, mais -outros 
mandatos, porque a sua personalidade, a sua conduta, e o seu espírito públi
co, o Maranhão os conhece e não haveria nem haverá de faltá-lo tantas vezes 
V. Ex' compareça as urnas em nossa terra. Lembro-me bem quando V. Ex• 
chegava ao Maranhão para ser candidato a Deputado federal. Eu, então, 
Vice-Governador do Estado. V. Ex~ com a humildade de sempre, sem dispor 
de outros meios que não os da inteligência e da capacidade, saindo do Institu
to do IAPC, onde havia prestado os mais relevantes serviços à Nação, oferew 
cia seu nome ao Maranhão para trabalhar por ele. Eu, provin_ci_ano, V ice
Governador, colóquei ao seu dispor não digo um jornal, mas umas folhas es
critas diárias que lá saía, para que V. Ex' pudesse escrever, diariamente, como 
o fez, dizendo o que poderia fazer pelo Maranhão se eleito Deputado federal. 
De lá para cá continuamos juntos V. Ex• sempre a servir, sem cobrar retri
buição a ninguém a quem servia. Sempre ajudando sem a caracterização da 
esmola. A humildade, Senador La Rocque, sempre foi a grande arma da sua 
vida pública. Não só no Maranhão, mas na Câmara, onde fomos colegas, no 
Senado, ainda hoje, quando somos colegas. Por todos os cargos públicos 
onde V. Ex• passou, deixou rastros do homem correto, do homem sério, do 
homem bom, do homem sentimental, do homem que sempre desejou mais 
servir do que ser servido. De maneira que eu diria, falando em nome dos 
meus amigos do Maranhão, não digo no nome dos meus colegas do Mara
nhão, porque presente aqui o Senador José Sarney haverá de dar o seu aparte 

e dizer também em nome da grande facção do povo maranhense líder que é 
da nossa terra da tristeza em vê-lo abandonar o Senado e abandonar a vida 
política. Amig~ dileto seu, reconhecedor_ das suas qualidades, quando votei, 
numa votação unânime que o Senado d_eu a um homem público para ser _Mi~ 
nistio do-TribunaC de Contas, eu lhe confesso qUe votei c"'rn tristeza e V. Ex• 
sabe que não gosto nunca de dizer aquilo que não sinto.\ ei, porque V. Ex• 
não poderia ter um voto divergente, entre tantos amigos, entre tantos compa
nheiros que aqui -cultivou, mas eu desejaria vê-lo aqui, para, daqui a 2 anos, 
ter a oportunidade de como fizemos no passado, correr os 130 municípios do 
Maranhão, os seus 320 mil quilômetros quadrados, pregando novamente a 
sua candidatura à reeleiçào_ao Senado, porque V. Ex•, durante todos .estes 
anos, estes 30 anos de vida pública, só fez no Congresso Nacional honrar e 
dignificar o Maranhão e o povo maranhense. Estou certo de que V. Ex• rece
berá muitos apartes, e não possofaz~r um discurso paralelo traçando a bio
grafia de V. Ex• tão conhecida dos seus pares. Terminarei dizendo que felizes 
são os homens que, como V. Ex•, recebem verdadeira consagração como esta 
que V. Ex' agora recebe ao sair do Senado nesta sua despedida, justiça pelos 
métodos de agir, pela sua qualificação, Pelo seu elevado espírito público, pela 
sua inteligência e por tudo que V. Ex' tem exercido de bom para o Maranhão 
e para o BrasiL Muito obrigado, Senador Henrique La Rocque. (Palmas.) 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador 
Alexandre Costa, volvendo às eleições de 1958, quando difícil, e muito difícil, 
era a nossa posição, a nós que integrãvamos ·as opOsições coligadas disputar 
uma vaga de Deputado, manda a justiça que se diga, que se conte e que se 
proclame que foi o jornal de V. Ex•- e me recordo bem do nome, O Dia, e o 
seu Redator Chefe era Lago Burnet, que hoje, com brilho, integra a equipe in
telectualizada que no sul se encontra, oriunda do Maranhão -que me abriu 
as suas páginas e permitindo que fizesse um artigo diário para dizer ao povo 
bom da nossa terra o que eu pretendia fazer, o que aspirava a realizar em fa
vor da gente boa do nosso Estado. 

Não procurei voto no interior, V. Ex• deVe se recordar bem; centralizei
me na capital, e com efeito, batendo de casa em casa, tendo a cobertura do 
jornal que era propriedade de V. Ex• tive uma votação consagradora, toda ela 
centralizada em S. Luis. E daí para diante, passei a conhecer de perto a pul
saçãO do coração da gente simples do nosso Estado, que, acostumada ao so
frimento, se contenta, se satisfaz e se realiza com um abraço e um aperto de 
mão do seu companheiro. Elegi-me e reelegi-me em I 962, em 1966, em 1970, e 
eis quando, candidato único, aqui cheguei, de vez que as hostes que se opu
nham à nossa situação política não desejaram apresentar candidato de opo
sição ao meu nome. 

De modo que o aparte de V. Ex• tem um sentido histórico profundamen
te verdadeiro, porque era um maranhense que após tantos anos pleiteava o 
voto livre daquela ilha que sempre consideramos a ilha rebelde, a ilha que 
nunca se curvou, a ilha para quem o ocupante do Palácio dos Leões nada mais 

é do que um inquilino efêmero das suas dependências. Ex• e eu conhecíamos 
bem, porque V. Ex' faz política também em São Luís. O Dr. José Sarney co
nhece sobremaneira o pensar do povo independente da nossa capital, que pre
fere morrer a se curvar à prepotência daqueles que lhe querem ofender. 

Sou grato ao aparte de V. Ex'- e à sua administração no Senado. Pouco 
adiante faço uma referência da qual é merecedor por haver sacudido a poeira 
dos nossos corredores, transformando o que já era uma grande obra numa 
obra realmente monumental, muito mais adequada às necessidades indiscutí
veis dos que aqui chegam para trabalhar pelo Brasil, representando com dig
nidade o Estado de onde provêm. 

Mas, dizia, Sr. Presidente, que devia um agradecimento ao Dr. Aiman 
Nogueira da Gama e aos demais diretores, à dinâmica e inca:nsãvel Taquigra
fia da Casa, aos assessores das Comissões mistas e permanentes, e de forma 
especial aos que, na Comissão de Constihiição e Justiça, trabalharam para o 
seu perfeito funcionamento. f: que V. Ex•, Sr. Presidente, sabe que presidi 
com muita honra essa Comissão por um ano e meio, e com uma grande satis
fação deixo-a entregue ao saber jurídico e à indiscutível respeitabilidade mo
ral do Senador Aloysio Chaves. 

A equipe que integrou meu gabinete foi incansável, e a todos aqueles que 
o compuseram os meus maiores agradecimentos. Ao Serviço Médico, minha 
gratidão e apreço. Ao Presidente da Casa, o eminente Senador Luiz V1ana, 
intelectual e fidalgo, me curvo anti as suas gentilezas. Aos seus antecessores, 
Senadores Magalhães PintO e Petrõnio Portella, igualmente o meu sincero 
obrigado. Ao meu Líder, Jarbas Passarinho, digo apenas que as palavras são 
insuficientes para agradecer-lhe; só eu -sei o que ele e seus antecessores, Petrô
nio Portella e Eurico Rezende, me ofertaram de apreço e afeto. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) --Permite V. Ex' um aparte? 
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O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Com muita 
honra, nobre Senador. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Eu poderia apenas numa palavra 
prestar uma homenagem a V. Ex• num julgamento que não é meu, mas de 
toda a Nação brasileira, principalmente da classe política que tão bem oco
nhece, dizendo que V. Ex• é o modelo do homem público brasileiro. V. Ex• é 
um homem cheio de virtudes; e póde ficar tranqUilo onde estiver, de que esta 
Casa jamais-esquecerá a sua passagem por ela, principalmente porque V. Ex• 
tem o privilégio de aliar a sua cultura e o seu patriotismO à bondade que é ina
ta na personalidade de V. Ex• fique Certo de que nós, seus companheiros polí
ticos, nós- do Senado, sem nenhuma_ distinção partidâria, consideramos 
V, Ex•, repito, realmente o modelo de homem. público. O homem público é 
aquele que sempre está acima das questiúnculas e quase sempre pode, com 
sua palavra respeitada, ser ouvido para resolver os problemas maiores do 
País. Fique Certo de que, em mim, V. EX• tem um amigo desde longa data. 
Sabe V, Ex• que nós nos conhecemos desde 1951; conseqUentemente, durante 
tanto tempo, o meu julgamento não é só do amigo, é julgamento do homem 
que foi seu colega até esta data, nesta Casa da mai_s alta representação do 
País. Saiba V. Ex' que, onde estiver, aí estarão seus amigos, e tenha certeza 

V. Ex• de que a sua presença jamais deiXará de ser lembr~da, e o exemplo de V. 
Ex' será dos mais altos que nós poderemos receber como construtivo em beneficio 
da Nação. O Maranhão, glorioso Estado de V. Ex' deve estar satisfeito por ver V. 
Ex• renunciar a 'Jffi mandato para ocupar outro cargo, convocado para continuar 
a servir a este País. Fique ciente V. Ex• de que o coração do Senado inteiro está 
batendo ao lado do de V._Ex~c 

O SR. HENRIQL'E DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador 
Dinarte Mariz, tem toda a razão V, Ex• quando afirma que o nosso conheci
mento é muito antigo, e muito antigo, miámo. t: que tantos anos se foram, 
lançados no despenhadeiro do tempo. Em todo esse percurso de nossas vidas, 
deparei sempre na pessoa do grande Líder do Rio Grande do Norte o homem 
robusto na sua fé democrática: o homem combatido, mas que sabe se defen
der; o homem que realiza sem ostentação; o homem que não se arreceia de 
apregoar as suas idéias e as suas crenças, pouco importando· o preço que pa
gue por preferi-las. 

Sou grato a V. Ex~ pelo aparte, e mais grato ainda pela amizade e pelo 
apreço que sempre me dispensar. E lhe digo ainda que, onde estiver, a minha 
admiração e o meu respeito pelos seus cabelos brancos, que lhe honram tan
to, serão contínuos e permanentes. 

O Sr. Jarbas Paso;arinho (PDS- PA)- V. Ex• permite um aparte, 
nobre Senador Hen. ique de La R ocque? 

O SR. HENRIQL'E DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Com muita 
honra, nobre Líder. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Ilustre colega, era meu desejo 
suceder a V. Ex• na tribuna, pedindo a palavra como Líder do partido que 
V. Ex• honra por integrá-lo, para que exatamente V. Ex" pudesse pronunciar o 
seu discurso sem interrupções, e não ser, provavelmente, abalado a cada tes
temunho que se seguirá, inevitavelmente, um ao outro, nesse tributo absolu
''lmentc justo de homenagem a V. Ex• Mas, a minha bancada preferiu fazer a 
viagem fndividual até o endereço pessoal de V. Ex• para prestar-lhe esta ho
menagem que, como começou a salientar no primeiro aparte o nosso querido 
colega Senador Alexandre Costa, é uma homenagem de todos os colegas de 
V. Ex• n~ta Casa. Não gostaria, entretanto, primeiro que a presença de 
V. Ex• hoje nessa tribuna fosse marcada apenas pela saudade e que tivesse. uma 
conotação de tristeza: eu me rebelaria contra isso. E, em segundo, não gosta
ria também que fosse apenas uma festa do Maranhão. Deve ser, essencial
mente, uma festa do Maranhão, mas dentro da moldura da festa nacional. 
Não sei, evidentemente, o que mais.caracterizar na personalidade de V. Ex•, 
se o homem vertical, se o cavalheiro irrepreensível, se o legislador zeloso, ou 
se o educador devotado, sobretudo voltado para a campanha dos educan
dários comunitários. Tudo isso em V. Ex• foi, aos poucos, analisado por cole
gas de V. Ex•, independentemente de bancada, de uma das primeiras vezes em 
que conversei com o nosso eminente colega Josê Sarney a respeito da perso
nalidade de V. Ex~. nas lutas do Maranhão, e o nosso preclaro Presidente do 
Partido Democrático Social me dizia que a presença de V. Ex• já era tão mar
cante, mesmo quando o Maranhão ainda não lhe permitia certas incursões 
em áreas proibidas, que, certa feita - disse ele, e eu achei jocoso que o reve
lasse - V. Ex• fOi votado onde não deveria ser, de acordo com a vontade de 
um chefe político, o que causou um grande espanto a esse chefe, que pergun
tou: .. Mas. quem teve a coragem de votar nesse francês-?" Era um francês que 
começava a derrubar toda e qualquer delimitação oligárquica da votação do 
Maranhão. E eu. meio sangue maranherise, me sinto contaminado desse sen-

tirnento de saudade, mas profundamente orgulhoso por vê-lo sair desta Casa 
cercado do aplauso unânime dos pares de V. Ex• para pontificar num Tribu
nal Superior. Diria apenas que V. Ex• me provocou um grande constrangi
mento: foi o pudor que me veio e que me adveio de ter na condição de meu li
derado, na bancada do Senado, um homem da estatura de V. Ex•, com a ex
periência parlamentar que tem, que, pelas circunstâncias, foi liderado por um 
recruta comparado com a experiência de V. Ex• e com o talento de V. Ex• 
Mas, isso me orgulha profundamente, também. E o fato é que agora mesmo-; 
neste instante, acabo de receber uma delegação a mais, e nem desejo fazê-la 
em nome da minha bancada porque sei que cada um de nós desejarâ expresw 
sar esse sentimento, mas, é uma delegação que me comove. Pedem-me os jor~ 
nalistas credenciados no Senado que, em nome deles, apresente a V. Ex• o 
mesmo tributo de homenagem e o mesmo sentimento de saudade. E. nesta du
pla condição de um Senador da República e de porta-voz dos jornalistas que 
aqui militam que eu transmito a V. Ex', ao mesmo tempo, o nosso abraço, 
que não é só de saudade, mas de profunda esperança nos votos que o Tribu
nal de Contas da União vat receber a partir de agora de uma das mais lúcidas, 
brilhantes e probas figuras do cenário da República. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA) Imensamente gra
to, nobre Uder Jarb.as Passarinho. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Com imensa 
honra. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O eminente líder da Maioria, o 
Senador Jarbas Passarinho, inidou o seu aparte dizendo que sua intenção era 
não aparteá-lo para que o seu discurso não fosse cortado pelas interrupções 
dos aparteantes. E' que S. Ex" pretendia ocupar a tribuna como Líder logo 
após o seu pronunciamento. A minha intenção, também, er::i não aparteã-lo, 
mas apartear o senador Jarbas Passarinho, para pedir-lhe que falasse não s6 
em nome de sua bancada, mas em nome de minha bancada, também. Da mes
ma forma que o Senado, por unanimidade, aprovou o seu nome para o Tribu
nal de Contas, a voz aqui poderia ser uma, qualquer que fosse ela, da Maioria 
ou da Minoria, porque estaria a externar o pensamento de toda a Casa. 
Apenas isso. A palavra do Senado jã foi traduzida, na unanimidade dos seus 
votos. Muito obrigado a V. Ex'. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador 
Paulo Brossard, a minha resposta a V. Ex• serã dada em seguida a algumas 
considerações que: desejo formular ao aparte do meu Líder Jarbas Passari~ 
nho. 

Ao redigir estas linhas, eu os fiz pensando que a razão deveria estar com 
Henri Roberto, com Altavilla, com Ferri, com Evaristo de Morais e com Bu
lhões Pedreira, quando todos esses grandes mestres da oratória sustentavam 
que o improviso é muito mais importante, porque permite que a alma chegue 
até os lábios e os lábios pronunciam o que o coração deseja dizer. 

Mis, esses notáveis professores da oratória alertavam que o homem, de
pois de 60 anos, não pode confiar no improviso, porque a memória pode traí
lo, a citação pode enganá-lo1 a amnésia momentânea pode perturbar a sua ar
gumentação. E eu deixei algumas passagens para que elas fossem formuladas 
ao impacto do que o orador sentisse. E é quando eu me refiro ao nosso emi
nente Líder, homem profundamente curioso que, chegando a esta Casa, não 
se despojou da sua formação rnarcantemente militar, dos seus princípios de 
rigidez adquiridos nos quartéis, mas qUe soube domá~los, mas que soube 
adaptá-los, rrias que soube convocá-los para que, no exercício da Liderança 
poderosa do Governo, pudesse, usando a disciplina militar, dela se servir 
para a argumentação férrea, que exibe com freqüência para todos nós. 

Formou o seu carãter dentro dessa disciplina e dessa concepção, o que 
permite que nós outros, pouco importando que próximos estejamos do Pará, 
acompanhemos com interesse a sua trajetória política e lhe desejemos, de 
todo o coração, a realização plena dos seus desejos, das suas ânsias, daquilo 
que ele reputa melhor para, servindo ao povo paraense, na realidade, melhor 
servir ao Brasil. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. José Sarney (PDS- MA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Em homenagem ao seu ilustre 
conterrâneo e nosso uimortal" companheiro, cedo a vez ao Senador José Sar
ney, meu Presidente. 

O Sr. José Sarney (PDS- MA)- Muito obrigado, nobre Senador Luiz 
Cavalcante. A precedência é apenas a do meu Estado, nesta tarde. Senador 
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Henrique de La Rocque, V. Ex" deixa o Senado, mas V. Ex• permanece aqui. 
V. Exf. permanece nos Anais, permanece na lembrança desta convivência que 
é um misto de beatitude e de brandura. V. Ex•, sem dúvida, permanece, nesta 
Casa, na lembrança do brilhantismo com que exerceu o seu mandato, sua cul· 
tura, sua inteligência, seu espírito público, sua dedicação permanente aos tra
balhos legislativos. A história do Maranhã.o, no setor parlamentar, tem uma 
pâgina rara, essa página é Henrique de La Rocque. Um político singular, que 
não tem nenhum paralelo, porque não conheço nenhum político que não te
nha adversários, nem inimigos. V. Ex• é um político que não tem adversârios 
e nem inimigos .. O testemunho que nós, conterrâneos, trazemos de sua passa~ 
gem nesta Casa, durante tantos anos, pelas duras lutas políticas no Mara
nhão, é de um homem que era a presença da serenidade, a presença da paz, da 
busca permanente da cessação de hostilidade, a presença de um homem tão 
humano, tão bom que chegava mesmo a comover ã denunciar as mais ásperas 
lutas do nosso Estado. V. Ex•, no Tribunal de Contas da União, sem dúvida, 
vai continuar a afirmar essas mesmas qualidades que, nesta Casa", o fizeram 
credor do respeito, do carinho, da amizade de todos nós. A glória política 
vive de instantes, de lampejas raros e, às vezes, da maior fulgacidade; vive no 
brilho de um comício, nas luzes que se apagam ao fim de um discurso no 
convívio das massas. Ela vive de um gesto de um aparte dado nesta Casa, da 
bravura de um voto, da formulação de um parecer, da eloqüência, e desapare
ce para ficar nos Anais. Esses Anais; guardados nesta Casa, sem dúvida, se
rão o repositório ·da presença de V. Ex• na história do Parlamento brasileiro. 
Com esta diretriz, que eu disse singular, de um político que tinha horror à 
luta e que tinha sempre presente a sua personalidade em todos os momentos 
da sua vida, na busca daquilo que V. Ex• disse que significa a essência do Par
lamento, que é o diãlogo. Mas, a política, tambéin, nã.o gera somente um cli
ma de luta. A política gera, em torno de todos nós, também, depois de cessa
das as nossas vaídades pequenas e iniciais· i1á disputa da carreira política, da 
busca de cada um do seu caminho próprio, faz surgir um clima de afeto que, 
também, faz uma lig3ção profunda entre nós, políticos, de qualquer partido, 
e que a vida inteira a cada dia, faz com que se afirme mais ainda, no convívio 
da presença constante nos· nossos bancos, nas nossas perplexidades, na busca 
dos nossos rumos. V. Ex" soube colocar, dentro desse afeto imanente do 
convívio político, aquele sentimento da amizade profunda, aquela inspiração 
da confiança e da bondade que é inata em V. Ex•, que é uma bondade que faz 
parte do seu cabelo, do seu sangue, dos seus olhos, de sua palavra, de seus 
gestos, dos seus ouvidos e de sua própria vida. Eu não queria terminar estas 
palavras e este breve aparte, que não diz, e jamais qualquer aparte dirá, o que 
foi a carreira política de V. Ex•; eu queria apenas trazer, para que fique nos 
Anais, um depoimento breve e conciso que formulei, na sessão secreta em que 
aprovamos o seu nome. Justamente, ao prestar o meu testemunho sobre sua 
capacidade humana de derramar-se e entregar-se para todos, ao prestar o 
meu testemunho, eu disse que V. Ex" tinha o dom, não só de fazer os amigos 
aqueles que eram seus amigos de geração e nem amigos da política, mas ti
nha, sobretudo, o dom de transportar essa amizade àqueles que nos queriam 
também num elo, numa comunhão de afeto, de tal modo que não posso falar 
a V. Ex~ sem dizer o quanto, na minha casa, dentro da minha casa, em todos 
nós, V. Ex• é tido, de tal modo que a frase que eu disse é a com que vou termi
nar este aparte: La Rocque, na nossa casa, é "santo de altar". (Palmas.) 

O SR. HENRIQUE OE LA ROCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador 
José Sarney, é difícil a resposta ao aparte-de--v. Ex", pelo seu conteúdo huma
no. pelo que ele significa. e eu sei bem at6 onde V. Ex• quis chegar. 

Na Assembléia convocada especialmente para me homenagear, em nos
so Estado, um dos oradores foi, exatamente, o brilhante e talentoso Deputa
do José Sarney Filho. E no dia em que encerramos a nosSa última luta eleito
ral, campanha finda, comícios encerrados, V, Ex'- me dizia, ao Iile abraçar de
fronte da nossa casa, em São Luís, que o DeputadO José Sarriey Filho me de
via multo pela sua eleição, mas não era só por isso, ele me devia mais a·inda
dizia V. Ex'-- pelo carinho que sempre lhe dediquei. 

De modo que, a resposta ao aparte de V. Ex•, como assinalei, não é fácil, 
porque ela revolve lembranças, ela desperta acontecimentos, ela convoca fa
tos que uniram muito o Deputado José Sarney Filho a quem neste instante fa
la. 

Mas. exatamente no momento em que eu ia apreciar a conduta de V. Ex• 
e do Senador Alexandre Costa, e que havia escrito que aos companheiros que 
representaram o nosso Estado no passado o meu louvor pelo que fizeram a 
seu favor, hoje, os nobres Senadores José Sarney e Alexandre Costa, com efi
ciência e brilho, o representam. O segundo, como comandante da Casa em se
to r vital na função, que exerce, no mister que lhe foi conferido e deferido pela 
Presidência e pelo Regimento do Senado, o Senador Alexandre Costa tem 
permitido aos Srs. Senadores condições de execução dos seus mandatos, tem 

tido urna atuação ]nvulgarmente capaz e eficiente. Felicitações ao colega que 
obra tão necessária deixa-nos consignada nos Anais da Casa. Sobre o Sena
dor José Sarney, é dificil uma síntese da sua atuação politica. Ela se fez e se 
faz presente em nosso Estado. Governando-o, foi, sem favor, insuperável, e 
deu ao povo a confiança de que o Maranhão jamais pararia na jornada do seu 
progresso. No campo federal, tem mantido viva a sua presença nos altos con
selhos da República, e ainda agora as letras o consagraram com a imortalida
de. 

O meu agradecimento é total e absoluto à Comissão de Finanças e ao 
Plenário, por haverem permitido que a minha indicação para o Tribunal de 
Contas tivesse o cunho de unanimidade. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - V. Ex• pennite um aparte? 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Não esqueça V. Ex• de que estou 
na fila, eminente colega. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Com muita 
honra, concedo primeiramente o aparte a V. Ex•. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) -Já agora, confesso me arrependi 
de ter cedido a minha vez ao meu eminente Presidente, o Senador José Sar
ney, porque S. Ex", com mestria de que não seria eu capaz, percutiu a tônica 
única do meu aparte. Mas, não seja por isso, falo com o coração. 

Eminente colega, li certa vez que Wi/1 Rogers, bravo mocinho do cinema, 
ao tempo da minha adolescêndia, era um homem tão bom que jamais encon~ 
trara outro homem- mulher nem se fala- outro homem de quem não gos
tasse. Este é o retrato que faço do eminente Ministro Henrique de La Rocque. 
Tenho a impressão, meu caro amigo, que também V. Ex• jamais teve desamor 
a quem quer que foSse. 

Seja muito feliz na Instituição que, na verdade, é o 49 Poder da Repúbli
ca, o Poder fiscalizador, Muito obrigado. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Obrigado nobre 
Senador. V. Ex" que é tido nesta Casa, sobretudo, como um símbolo deres
peitabilidade moral, V. Ex" é um homem simples, um homem que, como nós 
outros, habita o mundo dos comuns. Por certo não chega e seria bom que 
chegasse, aos ouvidos do grande Senador por Alagoas o conceito unânime do 
Senado, não só sobre a sua competência em todos os assuntos na área e no 
terreno econômico-financeiro do país, mas, sobretudo, como homem que vin
do do quartel, que vindo das origens mais modestas da carreira militar, nela 
se agigantou, progrediu, governou o seu Estado, dirigindo-o com sabedoria, 
administrando com equilíbrio, supervisonou-0 com moralidade, e é por isso, 
pelo que fez e pelo que representa, que merece sem favor o conceito que pro
clamo, de um dos símbolos morais do Senado da República. 

Gostaria de ouvir o nobre Senador pelo Estado de Sergipe e, logo em se
guida, o meu eminente Senador Helvídio Nunes que me Pede um aparte, e 
alega até a circunstância do Piauí ser próximo do Maranhão. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Ilustre Senador Henrique de La R oe
que, antes que este Plenário ouça os últimos acordes da palavra messiânicã de 
V. Ex•, que durante tantos anos brilhou nesta e na outra Casa do Congresso 
Nacional, pela sua lisura, sobretudo pela sua lealdade, pela sua magnanimi
dade, .eu gostaria de inserir né"Stã tarde de homenagem à V. Exf. a minha pala
vra que neste ihstante não representa o meu Estado, porque ontem o Senador 
Lourival Baptista já homenageou V. Ex•. em nome de todos nós. Mas lhe tra
zer aqui a homenagem do Instituto de Previdência dos Congressistas, ao qual 
nós nos somamos desde o seu início. V. Ex", Deputado e J9.Secretário da Câ
mara dos Deputados. Conselheiro como eu, dávamos ao saudoso Monsenhor 
Arruda Câmara os primeiros passos de implãntação daquele Instituto de Pre
vidência Social. Tempos depois fui eleito Presidente e tive a honra de sugerir, 
nã minha sucessão, ao eminente Presidente da ARENA, o saudoso Senador 
Petrônio Portella, o nome de V. Ex• para me suceder, porque eu sabia que nas 
mãos de V. Ex• aquele instituto tomaria a dimensão que tomou. E, realmente, 
no seu período, pôde aquela instituição ter a sua última lei, que veio amparar 
o congressista brasileiro, que não tem a outra previdêncía social e que tem na
quela modesta instituição o amparo que hoje já se faz valer a centenas de ex~ 
colegas nossos que, fora do Congresso, tiveram amparadas a sua velhice e o 
futuro da sua família. Ao saudar V. Ex", nesta tarde, em nome daquela insti
tuição, eu gostaria de, no aParte, concluindo, dizer o que os cantores popula
res que vieram a esta cidade ontem, hoje e amanhã, para lhe homenagear di
riam, com a música que é do sucesso destes dias: Senador Henrique La Roc
que, foi Deus quem fez V. Ex•. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador 
Passos Pórto, antes de ouvir um dos mais diletos companheiros do Congresso 
Nacional, o Senador Helvídio Nunes, eu diria a V. Ex" que apenas aproveitei 
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a chance, a oportunidade de revigorar o Instituto ~os Congressistas; e s6 o 
pude fazer pela ajuda decisiva do então Presidente Petrônio Portella. A pri
meira vez que mandamos a minuta do Projeto de Reformulação Geral do 
nosso Instituto, o Presidente Geisel o devolveu, e assinalou, com lápis verme
lho, "impossível o atendimento". E aquele homem que não acreditava em di
ficuldades disse-me: "La Rocque, estude uma forma, modifica alguma coisa 
e me reentregue, porque eu tenho esperanças de convencer o Presidente, e per
mitír a todos os s_enadores, quando deixarem o Congresso, uma vida mais 
tranqiiila no terreno financeiro". 

Reformulamos a lei; ela voltou; o Presidente concordou com os termos e 
declarou ao nosso saudoso Presidente falecido que não a sancionaria, mas· 
,ue deixava para promulgá-la. 

~ assim, disse muito bem V. Ex•, que aquelas míseras pensões, recebi
das, por exemplo, pela viúva do grande ex-Ministro da Fazenda Alkmin, ex
Deputado José Augusto, e uma infinidade de parlamentares que não chegam 
a três ou quatro mil cruzeiros, na realidade, elas se agigantam. E hoje o Parla
mentar, se bem que não possa viver exclusivamente da pensão que o instituto 
lhe concederá, no dia em que deixar o Congresso, ela já é parcela substantiva 
para a sua manutenção, de-sua família e dos seus. 

Muito grato, nobre Senador Passos Pôrto, pela colaboração que V. Ex• 
vem dando- e o fez sempre no passado e está fazendo no presente- ao Ins
tituto que é garantia de todos nós, no dia incerto do anlanhã. 

O Sr. Heh'ídio Nunes (PDS - PI) _: Perr!lite V. Exi? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS -MA)- Ouço o nobre 
Senador Helvíc'::- Nunes. 

O Sr. Mauro Bene•·ides (PMDB- CE)- Eu pediria que, depois, V. Ex• 
nos concedesse também um aparte, 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Senador Henrique de La Rocque, 
este é um dos raros instantes na vida parlamentar em que os líderes, que fa
lam por todos, não dizem tudo aquilo que todos nós gostadamos de dizer. É 
que os líderes, infelizmente,' não comunicam; é que ~s Jideres não transmitem 
os nossos sentimentos, da{ a razão deste aparte. Do alto da sua imortalidade 
o Senador José Sarney afirmou que V. Ex• é santo no Maranhão, e eu peço 
aos céus, neste instante, que também faça o Senador Henrique de La Rocque san
to no Plauí. (Palmas.) 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Senaocr Helví
dio Nunes, a nossa amizade é tão profunda, o -nosso afeto é tão recíproco -e 
V. Ex• sabe bem disso- que o aparte de V. Ex• pouco importasse os termos 
em que ele foss~ formulado eu levaria para o relicário do meu coração a sua 
lembrança constante, rec-ordando-me de que o nobre Senador pelo Piauí tan
to me distinguiu nesta Casa, tanto me ~mparou e tanto me festejou. E se as· 
sim é cabe-me, nesta hora, dizer*lhe do meu mais profundo agradecimento e 
transmitir-lhe a certeza- que seria desnecessário~- de que onde estiver a mi* 
nha amizade e admiração estarão sempre intactas no que concerne à pessoa 
de V. Ex• 

Prosseguindo um pouco mais; 
Ás Assembléias Legislativas do meu Estado, a estadual e a municipa-l que 

realizaram sessões especiais, marcando a minha despedida, o meu melhor 
obrigado e de forma especial aos que, usando da palavra, foram tão genero
sos para comigo. 

Ao Governador João Castelo, que tem mantido uma atitude de profun
da cordialidaCfe-pa:ra com o representante do nosso Estado, que hoje se despe
de, as minhas homenagens e os votos para que consiga realizar um governo 
totalmente voltado para os interesses do povo. 

Aos Líderes do PMDB, Senador Paulo Brossard, do PP, Senador Gilvan 
Rocha e aos representantes das demais greis partidárias, O amplexo o mais 
sincero pela cordialidade com que sempre me brindaram. De Paulo Brossard 
diria que uma amizade de dezenas de anos nada nos separarã nem distanciará. 
Respeito-o como parlamentar, numa figura humana marcada pelas mais sin
gulares particularidades. De Gilvan Rocha, embora amigo recente, percebo o 
seu fraterno apreço, que retribuo com a maior satisfação. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Ouço com 
grande prazer V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Meu caro Senador La Rocque, sinto-me 
impaciente porque quero, também, participar desta homenagem, que nós, do 
Senado, hoje lhe prestamos. Alguns homens, nobre Senador, destacam-se 
pela inteligência, outros pela cultura, outros pelo bom senso, outros pela leal
dade e outros pela dedicação à causa pública. V. Ex.', porém, eminente Sena
dor La Rocque, desfruta de todas essas qualidades e reúne, em si mesmo, as 

mais expressivas virtudes que fazem os- grandes homens em todo mundo. 
Conheci-o- V. Ex• bem lembra- nos idos de 68, quando era Governado c 
do Maranhão o nosso comum amigo, Senador Jose Sarney. Conheci-o pri
meiro de nome, através desse amigo c_omum; depois, de vista; depois, pelo 
conceito 11ue todo o Maranhão, todo o Nordeste e todo o Brasil fazem d~_ V. 
Ex• Mas foi aqui, eminente Senador La Rocque, foi nesta Casa que vim a co
nhecer V. Ex• com mais profundidade; tenho sentido em todos esses dias de 
convívio, a bondade espontânea de V. Ex• Eu que sou novo aqui, sinto talvez 
mais que os outros, a bondade inata do seu coração, a sua sabedoria, 
a verdade de ferro na palavra suave que a todos nós encanta e o extraordi
náriO sentimerlto de lealdade que todos os seus amigos reconhecem. Colho, 
nobre Senador Henrique de La Rocque, o seu exemplo, mais para mim mes
mo do que para todo o Brasil todo, porque o Brasil todo jã conhece o exem· 
pio que V. Ex• lhe dá. Tenho absoluta certeza que V. Ex• deixa saudades. 
Esta Casa não vai esquecê-lo, e não vai esquecê-lo porque V. Ex• é motivo de 
orgulho, V. Ex• constitui um grande orgulho para nós e para o Senado. Mui
to obrigado! 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador 
José Lins, com efeito nos conhecemos no Maranhão. Governava o nosso Es
tado o eminente Senador José Sarney, que solicitou ao Ceará um emprêstimo 
na pessoa de V. Ex• Foi um empréstimo com efeito muito útil à nossa terra. A 
Pasta que lhe foi entregue, V. Ex• administrou com sabedoria, colaborou com 
o Governador, e quando deixou o Maranhão, nós sentimos saudades, não só 
da sua pessoa, mas da sua ação e da sua obra. Não havia quem não louvasse 
os seus conhecimentos técnicos, lastimando que, embora muito justamente, 
trocasse o Maranhão pela suas terra natal, o Ceará. ·' 

Agradeço a V. Ex• a forma carinhosa com que me aparteou e digo~ lhe 
que no Tribunal de Contas, onde tomarei posse amanhã às ll horas, o meu 
gabinete será o gabinete dos parlamentares, o gabinete daqueles que deseja
rem, lá chegando, usarem-no corno se estivessem no seu próprio local de tra
balho. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR- HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Com muita 
honra, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Henrique de 
La Rocque, desde ontem, coro o pronunciamento do eminente Senador Lou
:ival Baptista, que neste instante preside a nossa sessão, esta Casa iniciou a 
sêrie de justas e merecidas homenagens a V. Ex• pela sua nomeação para in
tegrar o Tribunal de Contas da União. No aparte que me concedeu o ilustre 
..-epresentante sergípano, tive ensejo de enaltecer os incomparáveis méritos de 
V. Ex•, destacando sobretudo a sua probidade, a sua cultura, a sua competên
cia, o seu equilíbrio e, sobretudo, o seu inexcedível espírito público. Na tarde 
de hoje, estas homenagens ontem iniciadas, ganham realmente conotações 
consagradoras, pela manifestação praticamente de mais de uma dezena de 
Srs. Senadores. E no instante em que me é concedida esta intervenção ao seu 
discurso, permito-me lembrar um fato que vai tornar ainda mais intensa a 
emoção que V. Ex• vive neste instante: foi aquele ocorrido hã cerca de 3 anos, 
na Chácara Valença, nos arredores de Brasília, quando ali o nosso inolvidável 
companheiro, Senador Petrónio Portella, nos reunia, a V. Ex• e a mim, Secre
tários da Mesa por ele presidida, para um encontro de características mera
mente informais. E naquela hora, o ilustre representante do Piauí prognosti~ 
cou, com a elegância e a habilidade que lhe eram proverbiais, a ascensão de 
V. Ex• a uma judicatura superior,jã que em todas as suas atitudes se registra
va., iniludivelmente, uma tendência caracterizada para o desempenho da ma
gistratura. Decorridos 3 anos daquela nossa conversa aqui em Brasflia, 
cumpre-se o vaticínio de Petrônio Portella, que foi sem dúvida, uma das 
maiores figuras da atual geração de homens públicos do País. E tenho absolu
ta certeza, nobre Senador Henrique de La Rocque, de que V. Ex•, deixando o 
Senado Federal, levará para o Tribunal de Contas da União, toda a sua expe· 
riência, t.Jdo o seu tirocínio aqui alicerçado, e será ali, sem dúvida, um defen
sor intransigente do interesse público. Em meu próprio nome e em nome dos 
companheiros que há pouco deixaram o plenário: Almir Pinto, MendP.s Ca
nale, Henrique Santillo e Alberto Silva, neste instante de despedidas, desejo 
formular os votos para que a sua atuacão naquele augusto colegiado seja 
marcada por uma proficiência inexcedível, por uma dignidade insuperável. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- As qualidades aduzidas pelo re
presentante do Ceará, Pernambuco exalta a qualidade inerente ao Senador 
Henrique de La Rocque, a cuja personalidade homenageio neste instante em 
nome do meu Estado. 
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O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS-- MA)- Nobre Senador 
Mauro Benevides, V. Ex• relembra com efeito um fato histórico: a conversa a 
três, naquele almoço na chácara do nosso querido Petrônio Portella. Mas V. 
Ex• é suspeito para apartear o seu companheiro, pelos laços de estima a mais 
profunda que nos une. Por onde ando pouco importa as bandas em que 
esteja, no Estado de V. Ex• os elogios à atuação parlamentar do Senador 
Mauro Benevides, sem menoscabo de seus companheiros de Bancada, todos 
tão ilustres e respeitáveis, é sempre de apreço e de admiração e V. Ex•, ainda 
hoje, em nome dos companheiros da Casa me presenteava com a toga que hei 
de honrar naquele tribunal, oferta dos meus colegas, desses irmãos tão bons e 
tão generosos. Receba, pois, os meus maiores agradecimentos, o meu apreço 
e a minha disponibilidade no Tribunal de Contas, onde estarei à disposição 
de V. Ex• e de todo e qualquer parlamentar para o diálogo que se fizer neces
sár;o, porque entendo que o entrosamento do Congresso com o Tribunal é in
dispensável, é importante para que a opinião pública s~ja sempre esclarecida 
a respeito dos gastos, do emprego do dispêndio nacíonal. 

Ao nobre Senador Marcos Freire, o agradecimento pelas suas palavras 
de apreço ao seu colega, na ãrea da bondade, elas partem de um dos mais 
eminentes Senadores daquele Estado que amo tanto, que conheço muito, 
onde tenho centenas de amigos, que não são apenas amigos, são mais n.-. -· 
isto, são meus irmãos. 

Agora, a conversa é com os sel!?ores jornalistas._ Eles ofertaram suas v-i
das ao mister da informação, que buscam seja veraz e de interesse público. A 
sua missão não ê fácil, mas é nobre. Poder forte, sem eles seriam muito difícil 
a vivência humana, de vez que a desinformação com as suas implicações de vãrios 
matizes, amortalharia a própria socied<lde desatualizada dos fatos e 
notícias as mais vitaiS e importantes. Desejo que todos continuem vitoriosos 
em suas profissões, respeitados pela seriedade dos informes que transmitem e 
que esta realizaçã6de plenitude profissional se reflita em seus lares e que estes 
sejam felizes, onde não haja carência material nem.sentimental, numa entro
sagem de bem-querer e ventura. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• me permite, nobre Se
nador? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Com muita 
honra. 

O Sr. RobertoSaturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador. há um senti
mento profundo na Casa, um sentimento forte que move a todos nós, todos 
queremos apartear V. Ex•, todos queremos intervir e participar desta home
nagem. E na palavra de todos ressalta-se a característica principal de V. Ex•, 
aquela que vem das dimensões do seu coração e se reflete na sua bondade, no 
tratamento que V. Ex• sabe dar a todas as coisas, a todas as pessoas. Quero 
dizer a V. Ex• que desde as primeiras semanas de convívio, há tantos anos na 
Câmara dos Deputados, pude perceber, como todos, que V. Ex• realmente 
encarnava essa sabedoria, a sabedoria dos homens mansos, a sabedoria dos 
homens bons. Mas essa qualidade, que lhe é o atributo essencial, não ofusca 
nenhuma das outras, a cultura, o brilho, o espírito público, a dedicação, a 
competência que V. Ex• revela ao longo de todo o seu trabalho político
parlamentar, nesta como na outra Casa do Congresso. Queria que V. Ex•, 
nobre Senador, tomasse este aparte do seu colega do Rio de Janeiro como um 
abraço, um abraço fraternal de um amigo que sempre ficarã à sua disposição 
e sabe que V. Ex•, no Tribunal de Contas, serão que sempre foi nesta Casa, 
um grande servidor deste País. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador 
Roberto Saturnino, lembro-me bem, e a vida tem essas coincidências curio
sas, da presença de seu pai na Câmara dos Deputados. Tive oportunidade 
várias vezes de, presidindo-a, ouvi-lo falar, conceder-lhe o direito de usar o 
microfone. E a sua vocação era exatamente assemelhada à sua. Ele dirigia a 
Comissão de Fiscalização e Orçamento, todos os seus debates, suas atenções, 
seus estudos e suas preferências, se fixavam nesse terreno difícil, árduo, cheio 
de pedregulhos, que é o terreno econômico-financeiro. Vem o filho e repete o 
pai, e repete o pai com o respeito de todos nós; repete o pai defendendo as 
suas teses, suas convicções, seus princípios, dentro da mais rigorosa ética par
lamentar. Então, ouvindo V. Ex•, quando diz que aqui fica o amigo, o com
panheíro fraterno, cabe-me responder-lhe que a recíproca é rigorosamente 
verdadeira e que lá também estou para, se alguma vez precisar, nos movimen
tarmos no sentido de orientar-lhe, de tirar-lhe as dúvidas, cumprindo assim o 
dever primãrio do. afeto e do apreço que deve unir os homens, sobretudo 
aqueles que têm responsabilidade política e mandato federal a cumprir. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE D.E LA ROCQUE (PDS- MA) -Ouço. agora, o 
nobre Senador Dirceu Cardoso e, em seguida, o nobre Senador Lázaro Bar

boza. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Henrique de La Rocque, 
quando as portas da sessão de hoje se cerrarem, quando as luzes desta cúpula 
iluminada se apagarem, quando chegar ao seu término esta nossa sessão, a 
sua voz não mais reboará aqui neste".reciiito. Mas não vamos procurá-la na 
madeira dessas bancadas ou no tapete deite plenãrio, vamos buscá-la nas de
cisões das Comissões por onde V. Ex• passou, na Comissão das Instituições 
do Congresso que V. Ex• presidiu, nas grandes horas em que V. Ex• defendeu 
os direitos esmagados perante os tribunais, numa homenagem a quem só sou
be ser bom e só soube ser justo._ Atente, caro amigo, neste passo: fim de man
dato é como fim de vida. Ou não se chega para dar o abraço ou só se chega 
para a despedida. Estamos chegando agora para falar a V. Ex•, nobre Sena
dor Henrique de La Rocque, cuja passagem nesta Casa mais do que a sua 
ação neste plenãrio, para agradecer, em nome daqueles que dependem de nós 
daqueles que são nosso sangue, nossa alma, nosso coração, nossos ossos e 
nossa carne, nesta hora que a minha palavra, também, se torna carne, os 
agradecimentos pelo muito que V. Ex• fez como Presidente do Instituto dos 
Congressistas. Falo, então, não em nome de seus colegas deste Plenário, falo 
em nome das famílias que ficaram em casa, das cabeças que estão repousadas 
agora, esperando a nossa notícia para dizer que o trilho de V. Ext e o seu ca
minho no egrégio Tribunal de Contas da União será aquele mesmo alcatifado 
de flores e de rosas que foi neste Senado. V. Ex• sempre soube ser um homem 
justo e um homem bom. Ê em nome, pois, das famílias dos Congressistas que 
quero agradecer tudo o que V. Ex' fez por nós, fazendo por elas. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA)- Nobre Senador 
Dirceu Cardoso, velhos amigos, temos que abater em tantos elogios o algo 
que o afeto. Ademais, V. Ex• é coração da cabeça aos pés. V. Ex• é um ho
mem puro e idealista e é precio que- o SenadO conheça, e não cometo ne
nhuma inconfidência contando, que V. Ex•, representando uma Oposição a 
mais intransigente ao ex-governador do Espírito Santo, e eu presidia o Insti
tuto dos Congressistas, e vacilante quanto a aplicação do dinheiro que era 
muito e que se encontrava nos cofres do Instituto, preferimos o depósito a 
prazo fixo, para que nenhuma suspeita fosse levantada sobre a nossa adminis
tração com a compra de imóveis que podia ser discutida. A nossa preocu
pação, apenas, era solicitar o ju~o elevado, porque todos nós sabemos que o 
Instituto vive exclusivamente da renda dos seus bens. 

V. Ex!'- procurou-me e disse que era preciso que se depositasse urna im
portância grande no Banco do Estado do Espírito Santo. E eu perguntei, per
plexo:- '""Mas. Dirceu, o Banco não é do Governo? Você não é da Oposição? 
Como é que vou lotar este mundo de dinheiro nu.m - estabelecimento bancã
rio para ajudar o Governador, que lhe estã guerreando?" E você deu-me uma 
lição de moral, dizendo exatamente o seguinte: .. Eu sou Oposição. Mas acima 
de oposícionista eu sou espírito-santense. E é em nome Po Espírito Santo, da
quele Estado sobre que eu esqueço que o governador me persegue, que eu es
queço que o governador me atropela, e peço a você que deposite no Banco do 
Estado, que tem a garantia do Estado, o dinheiro do Instituto que está seguro 
mas os juros têm que ser bem inenores". 

E eu fiz a única exceção da minha administração, curvando~me diante 
desse exemplo admirável de idealismo, sinceridade, e de pureza de sentimen~ 
tos. 

O fato eu conto para que se aquilate o quanto o Senador Dirceu Cardoso 
é nobre, é digno, é realmente merecedor da nossa admiração e do nosso 
apreço, 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Nobre Senador Henrique de 
La Rocque, permita-me um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Ouço, com 
muito prazer, o nobre Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Eminente Senador Henrique 
de La Rocque, o Senado da República vive, nesta tarde, uma hora singular 
que se desdobra ao mesmo tempo na hora da despedida, da saudade mas, 
também, na hora da exaltação e na hora do reconhecimento. Da despedida e 
da saudade, que vão ficar presentes neste Plenário pelos tempos afora e no 
mais profundo de nossas consciências e das nossas emoções seus companhei
ros de Parlamento. E na hora da exaltação, que o Senado inteiro faz, ao ho
mem que ao longo de três décadas de vida parlamentar, honrando e dignifi
cando os votos recebidos no Estado do Maranhão sabia, também, honrar e 
dignificar o Brasil inteiro, porque Henrique de La Rocque, Senador pelo Ma
ranhão tem sido, quer como Senador, quer antes como Deputado, represen
tante do Brasil inteiro. A magnanimidade do seu coração, a sua coragem cívi-
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ca, fizeram com que todo o País, todos os Estados federados lhe devessem o 
tributo da honradez, da retidão de carâter que ornam a personalidade do emi
nente homem público que vai continuar ligado ao Congresso Nacional, por
que vai vestir a toga de membro do Tribunal de Contas da União, órgão auxi
liar do Poder Legislativo. Eminente Senador Henrique de La Rocque, na ses
são secreta com que o Senado, por unanirilidade, aprovou o seu nome honra
do e limpo para integrar aquela Corte, eU tive oportunidade de dizer que não 
sabia como prestar uma homenagem sincera ao eminente Senador pelo Mara
nhão: se era dando o voto a Henrique de La Rocque para que vestisse a toga 
de membro do Tribunal de Contas da União, ou se negando o voto para ter 
sempre a presença do eminente homem público e do fraterno amigo nesta Ca
sa. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Muito grato 
nobre Senador Lãzaro Barboza. Conheço a dedicação de V. Ex• no cumprí
incnto do dever que o Estado de Goiás lhe impõe; V. Ex• convive comigo já 
há tanto tempo, na Comissão de Constituição e Justiça, mas não ê só lã, é no 
plenário, em outras Comissões técnicas, que se constata também a seriedade 
com que V. Ex• encara os problemas sob a sua apreciação, aqueles que estão 
sob a tela de seu julgamento, e é justamente nesta hora em que V. Ex' saúda 
seu companheiro que quero lhe dizer que saio daqui louvando sua atuação 
porque ela é merecedora, sem favor, dos melhores e mais sinceros elogios. O 
povo de Goiâs soube, sem dúvida, escolher bem, na pessoa de V. Ex• um dig
no representante. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Bornardino Viana (PDS- PI)- Senador Henrique de La Rocque, 
eu me sentiria constrangido se não participasse desse pronunciamento que se 
transforma numa das maiores homenagens que um dos seus membros jâ rece
beu nesta Casa. Eu me sentiria constrangido porque foi V. Ex•, quando aqui 
cheguei, no ano passado, inexperiente, que me levou ao IPC e também à Co
missão de Constituição e Justiça. No primeiro contato que mantive com V. 
Ex• pude observar o seu espírito de humildade, de companheirismo, esse 
espírito de servir que é inato eín V. Ex• Neste momento em que todos pres
tam essa homenagem, quero me associar ainda como maranhense que sou. 

O SR. HENRIQUEDE LA ROCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador 
Bernardino Viana V. Ex•, sem dúvida, aqui chegou e venceu. Atuando naCo
missão de Constituição e Justiça, um dos órgãOS têcnicos mais dificeis da Ca
sa. tenho outorgado à sua apreciação matériaS as mais compte~as e observo o 
resultado, apuro o parecer, examino o seu conteú:do, verifico a procedência 
das suas teses e só posso dizer que o trabalho de V. Ex• é desinteressado, com 
a única preocupaÇão de servir à Nação, de aplicar bem a lei, de servindo ao 
seu Estado servir ao Brasil. O Piauí está também muito bem_representado na 
pessoa de V. Ex•, e Deus permita que por muitos anos-continue defendendo 
este Estado colado ao nosso, sofrendo as mesmas dificuldades, enfrentando 
problemas tão difíceis para que irmaiiados, Maranhão e Piauí possamos tal~ 
vez no amanhã, que não esteja distante, perceber que a nossa gente se sente, 
com efeito, mais feliz e mais contente. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQCE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Ouço, pela or-
dem, o aparte do nobre Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloyslo Clia>es (PDS - PA) ~Nobre Senador Henrique de La 
Rocque, reservei esta.intervenção quase no final do discurso de V. Ex•, por
que desejava ouvi~lo com profundo respeito e enternecimento até ao fim. 
Quando chegHeÍ a esta Casa, já conhecia a fama e o altíssimo conceito que 
V. Ex~ desfrutava no Senado e no País. AcolhCu-nos V. Ex'" de braços abertos, 
passou a ser o meu conselheiro, e mais ,do que isto, o meu paradigma dentro 
do Senado. No trato cotidiano, especialmente na Comissão de Constituição e 
Justiça, pude verificar que os atributos de V. Ex' não estavam além, mas 
aquém do que se dizia. cada dia, descobria uma faceta nova e surpreendente na 
personalidade de V. Ex•, superior a todas as que conhecia. Posso dizer, por
tanto, que amanhã, quando V. Ex• receber sobre os ombros a toga inconsútil 
de Magistrado, o Maranhão e o Brasil estarão honrando um autêntico "va
rão de Plutarco". 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Muito grato a 
V. Ex•. nobre Senador Aloysio Chaves. V. Ex• trouxe para o Senado o seu saber 
jurídico; V. Ex• trouxe do Estado sua experiência de administrador; V. Ex• 
que tanto tem ilustrado a Comissão de Constituição e Justiça e que sendo seu 

Vice-Presidente hoje, ocupa, para orgulho dela, o seu posto máximo, com 
este aparte, valoriza muito o meu ptonunciamento, porque a opinião de 
V. Ex•. para mim, sempre valeu o mãx.imo que pode realmente partir da opinião 
de alguêm ao julgar meus parcos méritos e minhas minúsculas virtudes. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP) - Permite V. Ext- um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Ouço, com 
muito prazer, V. Ex• 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Agradeço, nobre Senador Hen
rique de La Rocque. Pelo que conheço de V. Ext- e pelo relacionamento que tem 
no meu Estado de São Paulo, acredito, de certa forma, que V. Ex'" além de 
um h9mem do País inteiro, tem sido nesta Casa também um representante de 
São Paulo. Sei de quantas reívín-dicações do meu Estado, de gente do meu Es
tado, foram encaminhadas, ao longo de todo esse tempo, através de V. Ex• 
Sei do seu relacionamento em São Paulo, em Campinas, e evidentemente não 
poderia deixar de, nesta hora, em meu nome e acredito que em nome de toda a 
bancada do nosso Estado de São Paulo, incorporar ao discurso de V. Ex• o senti
do da nossa homenagem àquilo que V. Ext- representa, isto é, uma homenagem a 
um grande brasileiro, a um homem que honrou o seu povo, que honrou os 
mandatos que exerceu, e evidentemente vai honrar, até o final, os cargos que 
exercer na sua vida pública. Portanto, a nossa homenagem sincera à V. Ex•. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA) - Muito grato, 
nobre Senador Orestes Quércia. 

Com efeito, desde muito jovem, minhas ligações com São Paulo são mui
to profundas. Desde meus vinte e um anos·passei a examinar, no Ministério 
da Fazenda, o reajuste das dívidas paulistas, e o cumprimento desse dever 
o_brigava-me a percorrer o Estado inteiro. Conheci um mundo de comunas 
paulistas, conheci muita gente atuante de São Paulo. V. Ex• me vê, todos os 
anos, em Campinas, passando o meu Natal, revendo familiares da minha mu
lher, que lá residem, e com satisfação ouço sempre louvores à V. Ex• que, 
quando prefeito procurou se entregar, pr~curou ajudar aquele grande mu
nicípio, aquele próspero município. Minhas ligações com São Paulo são ain
da mais profundas porque quando administrei o Instituto dos Comerciârios, 
no Governo Vargas, pude trabalhar por São Paulo, pude dar a São Paulo, Se
nador Quércia, um hospital que ainda hoje é orgulho da medicina paulista, si
tuado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, onde, com emoção, ainda recen
temente o visitei. Lá os médicos me diziam que aquele hospital ainda não ti
nha sido superado, que aquele hospital continuava prestando os mais impor
tantes serviços àQueles que precisavam dele. Com emoção ainda recentemente 
recebi juntamente com o Senador Franco Montoro, o título de membro da 
Academia da Previdência Social lá em São Paulo. numa solenidade, quando 
velhos companheiros da Previdência me fizeram ir até o viaduto de Santa Efi
gênía, para que eu constafasse qtie lã ainda ·havia aquele prédio que eu' cons
truíra. Esses companheiros me ofertaram uma placa comemorativa daquele 
evento, entregando também ao eminente Senador paulista e a mim dois diplo
mas que, por certo nos honram. 

De modo que as minhas ligações com São Paulo são profundas, são mui
to antigas, elas provêm do meu coração e da minha admiração pela gente 
paulista. 

Deixo esta Casa com a consciência de que jamais faltei aos meus deveres 
cívicos e aos meus deveres humanos. Jamais entendi a vida política senão 
como a dedicação ao ser humano, de ajuda nas suas aflições, de solidariedade 
nos seus sofrimentos, de alento nas suas esperanças. E sempre assim o entendi 
porque não concebo o Brasil senão como pãtria da concórdia, da paz e da fra
ternídade. Nossa civilização se fez à sombra da Cruz, incorporando à sua tra~ 
ma de valores todos os ensinamentos cristãos. E o maior deles. é o de que o 
homem é o irmão e não o lobo do homem. Que o Brasil caminhe sempre sob 
esta alta luz, é o desejo de quem, dejxando esta Casa de ação e pensamento 
político, continuará com os mesmos sentimentos servindo a sua Pâtria, a dis~ 
posição da Justiça, na ausência da qual o mundo perecerâ. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA) -Com muita sa
tisfação. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Nobre Senador Henrique de La 
Rocque, quero neste momento dar o testemunho a respeito da gratidão dos 
trabalhadores de São Paulo pela atuação de V. Ex•. Ao responder, ainda há 
pouco, ao aparte de homenagem do meu colega Orestes Quércia, V. Ex• sere
feria às suas relações com São Paulo. No campo da Previdência Social e no 
campo da Legislação do Trabalho, a imagem de V. Ex• em São Paulo ê a de 
um homem que sempre esteve ao lado dos trabalhadores e eles não se esque-
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cem da dívida que contrairam durante esses decênios de anos com o trabalho 
intenso, profícuo, corajosO ·e justiceiro-de V. Ex•. Ainda agora, tivemos a 
oportunidade de juntos presenciar essa manifestação na homenagem prestada 
a V. Ex• por esse Instituto de Previdência SOcial. que representa urn dos cená
culos onde se reúnem os maiores estudiosos da previdência social em ~;~essa 
terra. No momento em que V. Ex• deixa o trabalho profícuo, realizado no Se
nado e no Congresso Nacional, quero render um tributo de justiça ao traba
lho magnífico que V. Ex• tem prestado ao Brasil e particularmente aos traba
lhadores, de uma forma muito especial aos trabalhadores do meu Estado, o 
Estado de São Paulo. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Muito grato, 
nobre Senador Franco Montoro. V. Ex• tem autoridade de sobra para prestar 
o depoimento que o Senado acaba de ouvir. V. Ex• com a liderança forte, que 
possui no grande Estado bandeirante, pode com efeito depor a respeito do 
que eu fiz por São Paulo. Realizei apenas o que ptrde, o que minhas forças 
permitiram, aqui!o que estava ao meu alcance, dando casas, construindo o 
Conjunto de Manduri, e duplicando a cidade Getúlio Vargas, contruindo, en
fim um mundo de conjuntos residenciais que ainda hoje~ para alegria minha, 
quando visito_ o seu Estado costumo examinar se eles ainda estão firmes, 
como firme foí o ideal que me levou a construí-los. 

O Sr. Saldanha Derzi (PDS- MS)- V. Ex• dã licença para para um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Com muita sa
tisfação. 

O Sr. Saldanha Derzi (PDS- MS)- Nobre Senador La Rocque, pou
cos parlamentares, como eu têm a ventura de ser seu colega e amigo hã 26 
anos, aqui no Parlamento Nacional. E a cada ano que se passou, a minha ad
miração e o meu respeito por V. Ex• têm cresciào muito. Admiração pelas 
qualidades de V. Ex•, pelo alto espírito público, espírito de trabalho, bonda
de, capacidade de fazer amigos. V. Ex•, realmente, é um dos homens públicos 
extraordinário.o; desta República. Quero, também, em nome do Governador e 
do povo do meu Estado, prestar uma homenagem a V. Ex• e m_anifestar os 
nossos agradecimentos pelo muito que V. Ex• fez pelo Estado do Mato Gros
so do Sul. Esteja certo, nobre Senador, V. Ex• deixa na nossa Casa, çm cada 
Senador um amigo e um irmão, que o respeitam e admiram porque a vida de 
V. Ex' é digna de admiração, de respeito, como um exemplo para as gerações 
futuras. V, Ex' é, sem favor nenhum, o príncipe dos Parlamentares do Brasil. 

O Sr. Jorge Kalume (PDS - AC) - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Um instante, 
nobre colega. 

Muito agradecido nobre Senador Saldanha Derzi. Nós somos, com efei
to, mais do que companheiros, nós somos irmãos;-iemos lutado muito e te
nho, por bondade sua, pela confiança sua, podido ajudar algo o seu grande 
Estado. V. Ex', ainda há poucos dias, relatava-me, com muita emoção para 
mim, que haviam decidido dar o meu modesto nome à maior fundação edu
cacional do seu Estado. Muito grato, Senador, por tanta bondade e por tanta 
solidariedade. 

Ouço com prazer o nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume (PDS- AC)- Senador Henrique de La Rocque, 
nem os rios caudalosos da Amazônia, nem a sua selva compacta impossibili
taram, há muitos anos, de chegar até o distante Acre o testemunho da honra
dez e da bondade de V. Ex•, exercida ao longo da sua vida pública. Em 1963, 
ao chegar à Câmara do.o; Deputados, vi materializado este testemunho; e no 
decorrer desses tempos, desses anos, com essa convivêncfa diária, o meu res
peito, a minha estima e a minha admiração mais se aprofundam. E concluo 
com Anatole France, quando se dirigia a Renan, dizendo que tudo quanto 
V. Ex• concebeu, de bom e de belo, perdura e jamais se perderá. O eÚrnplo de 
V. Ex• vai se manter pela eternidade. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Muito grato, 
Senador Jorge Kalume. V. Ex' traz a voz do Acre, traz a voz desse Estado he
róico, desse Estado 'que enfrenta também tantas dificuldades e tantos óbices. 
V. Ex', que tem no Senado já um status de respeitabilidade, receba do seu 
companheiro, nesta hora, o mais profundo obrigado pelo seu aparte, tão cor
dial e tão arnigo. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Encontrava-me presidindo 
.1ma Comissão Mista, e graças a Deus chego a este Plenãrio ainda a tempo de 

dar um aparte a V. Ex•, para enaltecer a sua personalidade tão querida de to
dos nós, no momento em que V. Ex'- se despede da vida parlamentar. V. Ex• é 
uma figura singular, uma figura diferente, urna figura ecurnênica de homem 
público, pois nós não distinguimos em V, Ex• urn militante partidário. V. Ex• 
tem as suas convicções políticas, mas sempre se comportou na vida pública de 
tal modo, pela sua lhaneza de trato, pelo seu cavalheirismo, que nos deixa a 
todos cada Vez mais presos a sua estima, da sua amizade. Quero, neste instan
te, eu que fui colega de V. Ex• na Câmara, e o sou com muita honra no Sena
do, destacar em V. Ex'- um aspecto que sempre me pareceu o ponto alto do seu ca
ráter: é_a sua vocação de ao próximo, de ajudar, nos momentos dificeis da vi
da, aqueles que necessitam de assistência. Lembro-me de V. Ex•, nos idos de 
1964, quando a noite mais escura do arbítrio se abateu sobre este País, quan
do se sucediam as cassações, ·quando se repetiam as prisões arbitrárias; saia 
V. Ex', como um cavalheiro andante, como um peregrino dos direitos huma
nos, de porta em porta, procurando os Juízes, os Ministros dos Tribunais, to
dos enfim, para suavizar a dor daqueles que sofriam no ostracismo da perse
guição política. Temo, Senador Henrique de La Rocque, que o Senado não po~ 
derá preencher a vaga de V. Ex• Por mais competente que seja o seu suplente, 
dificilmente V, Ex' poderá ser substituído, tal a grandeza de V. Ex• O que nos 
consola, ao perdê-lo do nosso convívio parlamentar, é que o Tribunal de 
Contas da União. órgão auxiliar do Congresso Nacional, vai receber na pes
soa de V. Ex• um dos seus mais importantes membros que o dignificará, para 
sempre, na sua ârdua tarefa de fiscalização da vida pública brasileira. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Muito grato, 
nobre Senador Humberto Lucena. A honra não é só de V. Ex•, a honra é 
sobretudo minha, de tê-lo tido como meu companheiro na Câmara dos Depu
tados. Conhece a compatividade do Líder paraibano e desde aquela opor~ 
tunidade sei do seu idealismo, não desconheço as suas virtudes patrióticas e o 
seu amor às suas convicções e às suas teses. Nós nos reencontramos no Sena
do, com muita alegria para mim. 

Se não me falha a memória, e quase que tenho certeza, quJ.nto ao fato, 
nós nos encontramos, quando o Congresso estava em recesso por imposição 
da Revolução, na Rua Buenos AireS, esquina com a Rua da Quitanda. Para~ 
mos, conversamos sobre o que significava, como desgaste, o encerramento, 
embora por curto prazo, do Congresso NacionaL E nos consolamos na certe~ 
za de que, breve, o Parlamento brasileiro, porque é eterno, haveria de reini
ciar as suas atividades. para a grandeza, para a paz, para a felicidade da 
Nação brasileira. 

Acredito que sou grato ao aparte de V. Ex• Ele me comoveu, fazendo~me 
lembrar os idos difíceis de 1964, e por tudo que ouvi, o agradecimento de 
quem, nessa hora, se despede, abraçando o companheiro com todo afeto e 
com todo apreço. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Pois não. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Senador Henrique de La Rocque, 
por alguns instantes, estive ausente do Plenário para participar da instalação 
da Comissão Mista, que apreciarã Mensagem Presidencial sobre eleição di re
ta para Governador de Estado. Volto para participar desta homenagem de 
despedida, do último instante de sua vida como Senador nesta Casa. Creio 
que, na história do Senado, em toda a sua história, poucos desfrutaram de 
amizade tão ampla e tão írrestrita quanto V. Ex• O exemplo de bondade é o 
que fica, sobrepujando mesmo a sua marca de viva inteligência e de notável 
saber jurídico. Tamanha é a serenidade de seu espírito que a sua vocação de 
magistrado nato, de homem eqüidistante das paixões, não foi perturbada pela 
longa vivência, numa casa manifestamente política, onde os fatos sociais vêm 
ecoar com grande emoção. Desejamos muitas felicidades na nova atribuição 
pública e a certeza de que a Nação poderá ficar tranqüila sobre as contas que 
passarem pelo seu julgamento ftio, Sereno C, sobretudo, lúcido. Grande Sena
dor, as nossas despedidas e a nossa saudade. Esta Casa sempre permanecerá 
de portas abertas para recebê-lo. O seu nome, a partir de amanhã, quando já 
tiver deixado o nosso recinto da Casa, serâ sempre lembrado com muito 
amor, com muita emoção. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)--'- Muito obriga
do, Senador Leite Chaves. V. Ex•, deixando a Paraíba, venceu no Paraná. 
Não ê fácil o nortista vencer no Sul. Aindà há pouco, na minha recente estada 
em Sào Luis, comentava com amigo seu e meu, o ex-gerente do Banco da 
Amazônia em Londrina, o nosso Pimentel, hoje seu gerente na Bahia, sobre a 
sua atividade, sobre as suas simpatias, sobre o quanto o Senador Leite Cha
ves ama o Paraná e ama Londrina. Passamos horas a fio, ele, a sua senhora, 
Dna. Maria dos Remédios, e eu, porque sou muito amfgo daquela família, 
tive a oportunidade de falar sobre a sua atuaçào parlamentar e desejo-lhe que 
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ela seja prolongada, que ela continue sempre à disposição dos melhores inte
resses da sua terra, da sua gente, dos seus princípios e do seu Partido. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite um aparte, nobre Sena
dor'! 

O SR. HEI'\RIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Agcnor Maria (PMDB - RN) - Desejo, Senador La Rocque, 
nesta oportunidade, dizer que V. Ex• tem um traço forte e magnífico na sua 
personalidade, traço indelével e que só as figuras abençoadas por Deus, na 
sua bem-aventurança, podem ter. V. Ex•, com esse traço de bondade e humil
dade, deu a esta Casa, por todo tempo que passou aqui. exemplos magníficos. 
Lembro, nesta oportunidade, a doença de V. Ex', há pouco tempo, da sua te
nacidade. da sua convicção, dos seus sentimentos religiosos, como soube 
V. Ex• enfrentar a adversidade da doença. E essa chama magnífica que V. Ex• 
possui, dada por Deus, pois v: Ex• nasceu com ela, venceu a própria doença. 
E os seus colegas aqui acompànharam de perto todo aquele problema, senti
ram o quanto V. Ex• é forte e tenaz na adversidade. Aceite1 Senador La Roc
que, de minha parte, da parte daqueles que represento nesta Casa, a certeza 
de que esse rastro luminoso jamais se apagará e que o Maranhão sempre re
lembrará, com saudades, aquele que soube dar, com a sua presença, com o 
seu dinamismo, com a sua tenacidade, com a sua sabedoria e, acima de tudo, 
com a sua humildade, provas indeléveis quejãmais o tempo poderá apagar. 
Mui to obrígado. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Muito obriga· 
do, nobre Senador Agenor Maria. V. Ex• é um velho companheiro. Conv"iveu 
comigo, também, na Câmara dos Deputados e, lá, fizemo~ nos amigos e nos 
revemos aqui no Senado. Por tudo isso, eu agradeço a preocupação que, ain
da hoje, o meu querido companheiro relembra das horas difíceis que passei 
no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. 

E digo-lhe que um homem de fé, como V. Ex•, um homem que vive para 
a família, como V. Ex•, há de ter sempre o amparo de Deus, há de ter sempre 
a sua inspiração para lhe guiar nos caminhos da vida, nas horas difíceis da 
política. -

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Ouço o nobre 
Senador Lenoir Vargas. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC) - Nobre Senador Henrique de La 
Rocque. na parte que me cabe, na representação de Santa Catarina, quero 
deixar, tarribém, uma palavra de homenagem neste último discurso que 
V. Ex• faz perante o Senado da República. t que, na terra barriga-verde, V. Ex" 
também é legenda de bondade, de honradez e de justiça. Colegas desde 1958, 
tenho um testemunho a dar: é que verifiquei que, a cada mandato que o Ma~ 
r:.tnhão lhe renovava, V. Ex• mais crescia na vida parlamentar, e crescia de 
uma maneira natural, sem acotovelar, sem empurrar, com a força da seiva de 
espírito púOlíco que animava a personalidade de V. Ex.' E, naturalmente, 
V. Ex• haveria de vir, como veio, para o Senado da República, engrandecer tam
bém esta outra Casa do Congresso Nacional. E creio até que os desígnios da 
Providência. desejando tanto quanto nós que V. Ex' continuasse sempre a 
servir à Nação é que desloca V. Ex• para urna posição perene, a fim de que 
pOSS<Imos contar sempre, sempre e sempre, com Henrique de La Rocque na 
vida da N açào brasileira. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Muito obriga
do. nobre Senador Lenoir Vargas. As minhas ligações com Santa Catarina 
são muito antigas. No meu primeiro ano de faculdade, conheci um conterrâ
neo seu, e V. Ex• sabe muito bem o que ele significou para o Estado, Edmun
lh' da Luz Pinto. e foi, dentro do seu escritório, que conheci Victor e Adolfo 
Konder, Iii conheci Luiz Galotti, lã conheci Antônio Galotti e Pedro Galotti, 
lú conhe~;.:i um mundo de catarinenses, que no fim da tarde, iam tomar o seu 
cafezinho e discutir política. Foi quando passei a admirar Santa Catarina 
pelo que eu ouvia contar do seu Estado; foi quando tomei conhecimento de 
que Edmundo da Luz Pinto, com quem eu trabalhava, era considerado, en
tão, a segunda edição de Rui Barboza, pelo seu talento e pelo seu valor. A 
Sunta Catarina e <I V. Ex• os meus agradecimentos, o meu respeito e a minha ad
miração. 

O Sr. En·lásio \'ieira (PP- SC)- Permite V. Ex• um aparte?· 

O SR. UENRIQl/E OE LA ROC(JOE (PDS- MA) -Com muito 
pmlcr. Senador Evelúsio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Na convivência social desta grande 
assembléia. o Senador Henrique de La Rocque Sempre foi o amigo dileto. Em 

cada ato, revestido da sua fidalguia marcante, da sua a!tafinesse, na lide par
lamentar, sempre foi o companheiro humilde, tolerante, compreensivo, solí
dário. Na sua postura de Senador sempre agiu com alto brilho 1 com alta pro
ficiência; foi sempre um grande Senador de quem fomos um grande admira
dor dessas magníficas virtudes que sempre ornamentaram toda a trajet6ria de 
V. Ex~ Aceite, nesta oportunidade, as homenagens mais carinhosas e expressi
vas do Partido Popular. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Muito obriga
do, nobre Senador Evelâsio Vieira, a amizade que nos une é profunda, por~ 
que desinteressada; é desinteressada, porque ela não tem objetivos subalter
nos. Admiro V. Ex• pela seriedade com que, também, debate os assuntos ati
nentes não só a Santa Cafarina como ao Brasil; admiro a sua terra, e acabei 
de louvá-Ia. Receba, pois, os meus agradecimentos, e ao Partido que repre
senta nesta Casa, a quem almejo, democraticamente, sucesso neste instante 
em qUe não- pertenÇo rnãfS a nenhum Partido, e devo, então, me colocar acima 
de todos, porque o magistrado não tem o direito de ter preferência partidária. 
Desejo aos meus companheiros, a todos eles, que a política não lhes seja ma
drasta, e que cada um consiga seguir o seu caminho, conhecendo bem mais a 
vitória do que a derrota. Muito obrigado pelo aparte e pelo conforto de suas 
palavras. 

Ouço o nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Senador Henrique de La R oe
que, pouco a dizer, ou dizer tudo em uma só palavra: felicidade, felicidade na 
sua nova e nobre missão, que Deus guarde V. Ex•, figura humana por exce~ 
Jência, defensor intransigente dos interesses humanos. Muitas felicidades a V. 
Ex• 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Muito obriga
do, nobre Senador, o seu aparte sintético disse tudo. V, Ex• é reconhecido 
pela bravura de suas atitudes, V. Ex' é um homem que conseguiu a Lei da 
Denúncia Vazia, V. Ex• é um homem que tem quebrado tabus e lutado por 
princípios, V. Ex~. vindo da experiência da Prefeitura de Juiz de Fora, tem 
enaltecido não só a sua terra natal, mas o grande Estado de Minas Gerais. 
Receba de seu companheiro as homenagens, o apreço, o agradecimento pelo 
aparte que acabo de receber. 

Nobre Senador Hugo Ramos, ou_ço V. Ex• 

-o Sr. Hugo Ramos (PP- RJ)- Nobre Senador Henrique de La Roc~ 
que, não fora a habilidade mineiia do nosso ilustre colega Itamar Franco, V. 
Ex• teria ouvido a seguir o pronunciamento de três Senadores nascidos no 
glorioso Estado de Santa Catarina. V. Ex' falou da sua convivência com tan
tos ilustres catarinense, e todos eles que V. Ex' citou, apesar de virem na 
lembrança, na veneração, no respeito do meu Estado natal, realmente se 
constituíam em grupos políticos que se antepunham a um outro grupo do 
qual a minha família fez parte sempre do largo tempo da República brasilei-
ra. Mas, V. Ex' se é verdade que freqüentava o escritório de Edmundo da Luz 
Pinto, não menos certo é que também freqüentava o Cartório do velho Tabe
lião Hugo Ramos, seu dileto amigo, para, quase todas as tardes, tomar aquele ~ 

café tradicional com que ele o obsequiava. Não tinha a intenção de usar da 
palavra para apartear V. Ex', jã que na Comissão de Constituição e Justiça 
tive a oportunidade de declarar a V. Ex' os meus agradecimentos pelas lições 
que sempre ati recebi, não só da cultura jurídica de V. Ex• senão do descortí
nio, do eqüilíbrio, da forma nobre com que sempre V. Ex' presidiu a ComiS
são de Constituição e Justiça do Senado da República. Mas, o meu aparte 
tem uma significação maior, €: que nenhum dos Srs. Senadores revelou um 
fato que precisa constar dos Anais desta Casa: é que na primeira vez, na vo· 
tação aqui feita na forma regimental, assim foi pelo voto secreto, houve quem 
se levantasse neste plenãrio para pedir que a indicação de V. Ex' fosse feita 
por aclamaçã·o. Este fato precisa ficar constando dos Anais da Casa: e V.' 
Exf ainda hâ pouco se referiu àqueles que jâ atravessando a longa idade de 
sessenta anos poderiam ser traídos pela memória. Devo dizer a V. Ex• que 
nunca serei o sexagenário, de maneira que a memória nunca me vai trair, na 
lembrança do dito; "o amor tem sempre instantes de intermitência". Mas V. 
Ex•, se olhar para o seu passado, até mesmo entre pedras ensolaradas, vai ver 
a flor do agradecimento deste País, que reconhece em V. Ex• uma das mais 
austeras e brilhantes figuras do seu Parlamento. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Muito obriga. 
do, Senador Hugo Ramos. A família Ramos, para mim, por uma série de mo
tivoS, tem um lugar muito especial no meu coração. V. Ex• sabe que não é 
apenas o Senador o amigo da família Ramos. V. Ex• sabe que tenho um ir
mão que é o seu irmão tambem. Quando me referia a Santa Catarina, preten
dia, já verifiCandO que V. Ex~ desejava me apartear, destacar a figura do seu 
venerando pai, e do eminentíssimo Senador Nereu Ramos. O seu pai com 
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aquela bengala inseparável, com aquela simpatia contagiante me honrava 
quase que diariamente com a sua visira quando eu presidia o Instituto dos 
Comerciários, saía do seu cartório e ia conversar corriigo; ia me dar conse
lhos, ia me inspirar, ·ia me dizer o que eu devia fazer, e toda vez que tinha 
notícia de que lá chegava o velho Hugo Ramos, como nós o chamávamos, o 
fato era motivo para mim de alegria. E o Dr. Nereu Ramos é um símbolo, é 
um homem que pela sua respeitabilidade, pela sua sisudez, pela sua imponên
cia, representava o que se tinha de mais sério e de mais importante na vida pública 
brasileira. 

De modo que receba - também extensivo ao Joaquim, porque toda a 
sua família conheço e admiro, conheço a história da família toda sempre vol
tada para os interesses nacionais - receba, em meu nome e no do_ meu ir
mão. as homenagens que são devidas a essa grei que tem tantos serviços pres
tados ao Brasil, e que hoje, no Senado da República, possui na pessoa de V. 
Ex• um dos mais destacados Senadores. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Adalberto Sena (PMDB- AC) - Permite, nobre Senador? 

O Sr. Cunha Lima (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE OE LA ROCQUE (I'DS __:MA)- Desejava ouvir 
a palavra do Acre e, depois, a Paraíba,' com uma satisfação enorme. 

O Sr. Cunha Lima (PMDB- PB)- Muito obrigado, nobre Senador. 

O Sr. Adalherto Sena (PMDB- AC)- Nobre Senador, eslou neste 
momento tomado de uma das maiores emoções de minha vida e, fugindo ao 
estilo dos apartes aqui pronunciados, quero apenas, nestes breves instantes, 
fazer uma confissão: a_ de que guai'darei, para o resto dos meus dias, a ima
gem deixada por V. Ex~ em minha- rilemória. E não o faço soinente j:ielas remi
niscências dessas nossas convivências, mas pela contemplação de dois símbo
los: o símbolo da amizade, que por ser das mais carinhosas envolveu a todos 
nós e se estendeu, creio eu, por todo o Congresso Nacional, e o símbolo tam
bém da correção, essa correção que foi dentro do Senado, dentro do Congres
so e fora dele, um dos traços marcantes da atitude e do gesto de V. Ex• Muito 
obrigado. -

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA) - Muito grato, 
nobre Senador Adalberto Sena. V. Ex~. sem favár, -é um dos homens honra
dos do Senado da República. Reeleito tantas vezes, o povo lhe quer bem; o 
povo vota em V. Ex• expontaneamente; o povo vota em V. Ex• porque sabe 
que, conferindo-lhe esse mandato, terá um defensor intransigente dos seus in
tere.'iSes os mais sagrados e legítimos. R.eceba do comPanheiro que se vai a ho
menagem de respeito pelo muito que me ensinou nesta Casa. Muito obrigado, 
nobre Senador. 

O Sr. Cunha Lima (PMDB- PB) - Permite V. Ex•? 

O SR. HENRIQl'E DE LA ROCQU.E (PDS- MA)- Ouço o nobre 
Senador Cunha Lima. 

O Sr. Cunha Lima (PMDB- PB)- Nobre Senador Henrique de La 
Rocque, tenho experimentadu excepcionais momentos de alegria cívica, nes
ses dias que separam a vida gloriosa de V. Ex•, no Parlamento Nacional, da 
nova vida que vai enfrentar como julgador. Inicialmente, na Comissão de Fi
nanças, de que V. Ex• participou com tanto brilhantismo e amor· à causa 
pública, recebendo naquela Comissão aprovação unânime de seus Pares, 
quando da indicação do nome de V. Ex• para compor o Tribunal de Contas 
da União. Depois, no plenário desta Casa, na votação secreta em que V. Ex• 
teve a unanimidade dos votos, posteriormente, na Comissão de Constituição 
e Justiça. que V. Ex" com tanta sapiência e amor à causa pública também pre
sidia. E, ontem, nobre Senador, a homenagem que me tocou de perto, a ho
menagem dos artistas, dos radialistas no Iate Clube, classe a que V. Ex• tam
bém serviu com amor e que lhe prestou a grande homenagem, e lhe tributou 
palavras carinhosas, músicas e poesias no preito de gratidão a tudo que fez 
por aquela c!asse. E, agora. quando V. Ex• se despede do Senado Federal, re
cebe esta apoteose, essa consagração de todos seus companheiros, eu venho 
também me soHdarizar à fratern"idade, à lealdade do seu coração terilo e tole
rante, com os relevantes serviços prestados à causa pública nos seus vinte e 
seis anos de Parlamento, quando recebe o reconhecimento, a exaltação mais 
justa a que também me associo. Associo-me desvanecido diante do grande 
homem público que comecei a admirar e. para que não dizer, a venerar desde 
os primeiros dias que palmilhei os corredores e os_ gabi,letes desta Casa. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador 
Cunha lima, sou-lhe imensamente grato; grato porque conheço o seu afeto; 
grato porque V. Ex•. inclusive, avocou a indicação feita pelo Senhor Presi
dente da Repúb!íca, para relatá-la na Comissão de Finanças; grato porque 

tem demonstrado, no dia-a-dia da vida, que me quer bem. E esse querer bem 
acredite que é recíproco, e é Uma coincidência feliz. Eu tinha muito afeto ao 
antecessor de V. Ex~. o saudoso Senador Ruy Carneiro. E V. Ex• vindo 
substituí-lo o substituiu também no apreço, na ternura do meu coração. A 
admiração que nutria por ele e, a que hoje sinto por V. Ex•, um dos mais emi
nentes e capazes representantes do Senado da República. 

O Sr. Affonso ('amargo (PP-- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE I> E LA ROCQUE (PDS- MA)- Para terminar, 
ouço o nobre Senador Affonso Camargo, porque a sessão estã findando e 
preciso concluir o meu pronunciamento. 

O Sr. Jurahy Magalhães (PDS- BA)- E ainda tem mais um aqui, Se-
nador Henrique de La Rocque. - -

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR) - Nobre Senador, quem sabe seja 
eu, dentre seus colegas desta Casa, o que mais recentemente convive com V. 
Ex~ Não vou aqui analisar as suas qualidades de homem público, mas sim 
aquelas que mais me impressionaram. São qualidades como homem, e como 
homem voltado para o seu interior, para o seu espírito. V. Ex• tem duas quali
dades marcantes: V. Ex• é um homem bom e, acima disso, é um homem hu
milde, e a bondade e a humildade são, quem sabe, as mais importantes virtu
des cristãs. Nós não teremos mais a presença de V. Ex• a nos fazer crescer 
com o seu testemunho, todos os dias, mas, quem sabe, a Justiça maior assim 
quis, para colocá-lo em outros ambientes para fazer crescer outras pessoas. V. 
Ex• é- e digo isto com a maior sinceridade- o testemunho concreto de que 
realmente existe um Deus de amor. Felicidades, Senador Henrique de La 
Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador 
Affonso Camargo, recebo o aparte de V. Ex• como um prêmio altamente gra
tificante para a minha atuaçào nesta Casa. E a palavra do Paranã, através de 
um Senador independente, de um Senador culto, de um Senador de posições 
firmes que me traz a solidariedade, nesta hora em que deixo o convívio de 
companheiros tão queridos para concluir uma missão determinada pelo Se
nhor Presidente da República em outro setor da administração pública. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Senador Henrique de La Roc
que, após o Seriado, através da unanimidade dos seus componentes, ter mani
festado a V. Ex• todo -o seu apreço, só me restaria dizer aquilo que tive opor
tunidade de lhe dizer --erii particular, quando os Srs. Senadores foram 
cumprimentá-lo pela votação unânime pela sua escolha para o Tribunal de 
Contas da União. V. Ex' ao agradecer o voto, dizia eu a V. Ex•, então, que V. 
Ex~ não tinha nada que agradecer, que nós sim é que tínhamos que dizer: 
obrigado Senador Henrique de La Rocque, pelos exemplos que nos deu de 
amor à causa pública e de bondade. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, eu convivi" de certa forma de perto com o ilustre pai de V. 
Ex•: ele me deu a honra do seu apreço. Lembro-me bem de que no dia da con
venção, em que disputou com Jânio Quadros. uma das pessoas que lhe foi vi
sitar foi o seu modesto companheiro. Ele morava na Rua San Roman e eu 
para lã parti, tal a estima que tinha por ele. A admiração que ainda hoje nutro 
pelo eminentíssimo General Juracy Magalhães está intacta. Homem público 
da melhor qualídade, e V. Ex• segue-lhe o exemplo. No Senado da República 
V. Ex• tem sido, realmente, um padrão de compostura, de trabalho, de honra 
e de dignidade. 

Concluo, Sr. Presidente. 
Terei de me preocupar agora com a tarefa que a confiança de s·ua Exce

lência o Senhor Presidente da República João Figueiredo rrie outorgou, ou se
ja, a de compor o Tribunal de Contas da União, na vaga aberta -com a apo
sentadoria do eminente Ministro Batista Ramos. 

E amanhã, às I I horas, terei que assumir os novos encargos impostos 
pelo decreto presidencial. 

A vida não me possibilitoU apenas O lado eScuro da noite, com as lágri
mas dos meus desencontros no vale do mundo. Deu-me também a face da au
rora, quando tantas vezes assisti os risos das crianças e o repicar de sinos nas 
torres da fé. Na face desta aurora, esteve sempre estampada a presença frater
na das vossas companhias, com a beleza do desinteresse que marca os verda
deiros afetos humanos. Continuarei na b_u_sca do bem a praticar, com a ajuda 
dos bons e com a confiança no sorrir do amanhã. 
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Do plantel humano dos que aqui estiveram e ainda estão, o louvor é co
Jetivo e sobre os que não mais vivem deStacaria dois nomes tutelares: Milton 
Campos, o santo em qualquer aspecto que se Crueira examinar a sua extraordi
nária personalidade. E Pctrônio Portella. Este nos deixou mais recente
mente, legando o exemplo vivo da realização intelectual, toda ela convocada 
para a defesa do que reputava melhor para o Brasil. 

Páginas e páginas seriam cheias se fôssemos falar sobre esses dois gran
des brasileiros. De Petrónio Porte !la diria maís, que como amigo foi insuperá
vel e a ajuda afetiva que me prestou é uma das lembranças permanentes da 
minha vída. 

Sempre percebi, Srs. Senadores, a preocupação que vos acompanha no 
exame permanente do futuro da pátria. Os perigos a que ela está exposta tira 
a tranqüílidade de vossas vidas. Mas acreditai no poder de recuperação deste 
país maravilhoso que é o nosso, que há de vencer todos os obstáculos com a 
ajuda dos que lutam sem quartel para superâ-los. 

Gostaria de finalizar o meu pronunciamento de hoje com um apelo a 
Deus, e o faço assim: Deus nosso, eu vos peço, com a humildade dos des
calços de corpo e de espírito, a tranqUilidade e a paz para o Brasil. Inspirai os 
nossos governantes para que tenham a energia necessária para vencer as difi
culdades que sào tantas. Mas, suplico também conceder-nos o amor fraterno 
que une os homens e impede que eles se desentendam e que triunfe mais uma 
vez o Vosso poder sobre o terror que tomou conta do mi.tndo. Estendei as 
vossas mãos poderosas para salvar-nos do precipício que nos ameaça, 

Este o rogo que é do Senado por inteiro, e não apenas meu, que neste ins
tante sinto invencíveis as lágrimas da despedida comovida. 

Sr. Presidente, passo às-mãos de V. Ex• a minha renúncia, nos termos re
gimentais. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

Exm9 Senhor 
Senador Luiz Viana 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Brasília, 26 de agosto de 1980 

Por imperativo da Lei, face a minha nomeação para Ministro do Tribu
nal de Contas da U n"ião, conforme Decreto de 21 de julho do corrente ano, 
renuncio ao mandado de Senador pelo Estado do Maranhão. 

Agradeço a Vossa Excelência; asSún como aos meus pares, as atenções 
que me foram prestadas nesta Augusta Casa do Congresso Nacional. 

Cordiahnente. - Henrique de La Rocque. 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR JOSt LINS NA 
SESSÃO DE 29-8-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSf: UNS (PDS- CE. Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente: 

No final do primeiro semestre o nobre Líder Paulo Brossard fez referên
cia ao Relatório do Banco Central, cuja publicação considerou longamente 
atrasada. Hoje o nobre Senador Luiz Cavalcante fez também algumas refe
t:ências a esse documento. Se berri-não estou enganado, S. Ex• chegou à con
clusão de que a conta de serviço ter-se-ia elevado a cerca de to bilhões e meio 
de dólares. 

Realmente, consta do relatório; que o balanço em transações correntes 
teve um déficit âessa ordem. Mas essa conta compreende o déficit do balanço 
comercial e mais a conta de serviço propriamente dita. 

Todavia, eu já me propusera a trazer algumas informações sobre o Rela
tório em questão, que representa uma apreciação consolidade das mais im
portantes do comportamento da economia e que, por isso merece um comen
tário especial. 

O Sr. ltamar Franco (PM DB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - Pois nãó. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sobre o pronunciamento do Se
nador Luiz Ca-valcante, V. Ex• disse que o serviço da dívida não atingira 10 
bilhões de dólares? 

O SR. JOSI': Lli'OS (PDS- CE)- Entendi que S. Ex• teria feito uma 
referência à conta de serviço. . 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- S. Ex' disse que o serviço da 
dívida atingiu, no ano de 1979, a mais de lO bilhões de dólares. 

O SR. JOSI': UNS (PDS- CE)- Exatamente. E isto cxatamente que 
eu estava querendo corrigir, porque foi um engano do nobre Senador ... 

O Sr. Iturnar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• vai corrigir este va:tor? 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- No relatório que tenho aqui, nobre 
Senador Itamar Franco, leio o seguinte: 

··Balança comercial, exportações: I 5 bilhões 244 milhões de 
dólares, importações 17 bilhões e 961 milhões de dólares: déficit da 
b.iaãnca_ c9mcrcial - 2 bilhões e 717 milhões, conta de serviço- 7 
bilhÕes e 768 milhÕ-es de dólares, negativos, somados com o déficit 
do balanço comercial, daria o balanço em transação corrente." 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Qual a página que V. Ex• está 
lendo? 

O SR. JOSÉ UNS (PD.S -CE)- A página é a 101. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Às páginas 133/134, V. Ex• vai 
encontrar, exatamente, o problema do serviço da dívida. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Não acredito, nobre Senador Itamar 
Franco, que haja dificuldade de entender, porque esses números jâ São por 
demais conhecidos_. Há, aliás, uma errata desse documento. 

O Sr.ltarnar Franco (PMDB- MG)- Errata, não. V. Ex• há de verifi~ 
car, que nos últimos anos, o Governo tem cometido erros e omissões. O Sena
dor Luiz Cavalcante ainda hoje apresentou, e eu ainda brinquei com S. Ex• 
que conhecia o joguinho dos 7 erros, mas, hoje, S. Ex• apresentara o jogui
nho de 9 erros, correções acima de 2 bilhões de dólares, o que parece mentira. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS -CE) - Senador Itamar Franco, no meu en
tender, o meio-conhecimento é pior do que a falta total de conhecimento. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Senador José Lins ... 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- O item de erros e omissõesênormal 
em todo balanço. 

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Ê o que talvez esteja acontecen
do neste instante. 

O SR. JOSÉ l.!NS (PDS- CE)- Desde que haja uma faixa de inde
terminações nos levantamentos. esse item aparece, seguindo, exatamente, o 
padrão iildfcado peJO Fuil.dO Monetário Internacional, o item é formulado 
com os dados atualmente existentes para ser corrigido, na medida em que ... 

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- É, imagine V. Ex' uma correção 
de 2 bilhões de dOiares. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Não tem nada a ver, nobre Senador 
Itamar Franco, uma coisa com outra. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Que é isso, Ex•, tem que haver, 
por favor. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CI;)- fiz uma referência a um dado que 
julguei que não estava correto, por engano, certamente, e foi aquele relativo à 
conta de serviço. 

Peço a V. Ex• que me deixe continuar porque esses detalhes não têm 
qualquer objetivo, a não ser tomar o tempo do orador. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE) - Pois não. 

OS~. Afo~·sio Chaves (PDS-::- _PA)- Era exatamente o apelo que ia fa
zer a V. Ex' E uma estranha maneira de se ouvir um discurso. Mal V. Ex• ter
minou o prirrieiro período, já estava sendo aparteado e ficamos todos em sus
pense, sem saber realmente como julgar os dados que V. Ex' começava a ana
lisar. Então, para que possamos entender perfeitamente a exposição de V. 
Ex~', que é da mais alta importância, em vez de pedir uma explicação, aguar
do, agora, que V. Ex• prossiga no seu dircurso. 

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex~ não prestou atenção ao 
Senador Luiz Cavalcante, evidentemente não poderia conhecer o problema, 
nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE) - Pediria ao nobre Senador Itamar 
Franco que pelo menos peça o aparte. Do contrário, eu posso não permitir 
interrupções. Mas, terei o maior prazer em atender a S. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mais eu tenho pedido aparte a 
V. Ex• 

O SR. JOSfé I.INS (PDS- CE)~ Sr. Presidente, repito, eu, apenas, 
quero, face ao relatório, mostrar que a conta de serviços realmente não foi de 
lO bilhões e 478 milhões. Foi, apenas, e já é alto, de 7 bilhões e 778 ... 
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O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) - Permite um aparte? 

O SR. JOSf. I.INS (PDS- CE)..:... Nobre Senador eu espero que V. Ex• 
me deixe continuar, depois darei o aparte a V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas, V. Ex• insiste em um nú
mero que não é verdadeiro. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Eu peço a V. Ex• que leia o relatório. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• leia, então, as p'âginas 
133/134 que estou pedindo para V. Ex' ler e V. Ex' não quer ler. 

O SR. JOSl': I.INS (PDS- CE)- Se V. Ex• acha que certa é a outra 
página, então, depois discutiremos, pOIS ienhO esses dados. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB -- MG)- Eu não pretendo mais interrom-
per V. Ex•. mas V. Ex' insiste que o serviço da dívida era de 10 milhões. 

O SR. JOSf: I.INS (PDS - CE) - Este ano. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Que ano? 1979 ou 1980? 

O SR. JOSf. I.INS (PDS- CE) - De 1979, evidentemente. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Nósjã estamos em 1980, Ex• 

. O SR. JOSf: I.INS (PDS - CE) - V. Ex• quer criar confusão? 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não. V. Ex• é que está criando, 
porque V. Ex' rara eSte ano e estou me·referindo a 1979. 

O SR. JOSf: UNS (PDS- CE)- Qual é a página que V. Ex• quer que 
eu leia? 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Quero que V. Ex• leia as pági
nas 133 e 134. 

O Sr. Alo~:sio Cha-veS (PDS- PA)- Nobre Senador José Uns, ve;rifico 
que querem conduzir o discurso de V. Ex~ Nós desejainos ouVi-"Io, com toda a 
atenção ... 

O Sr. Itamar Franco (PM DB- MG)- V. Ex• pediu aparte? Há o Regi
mento, Ex~ 

O Sr. Aloysio ('ha,.·es (PDS- PA)- ... e o discurso de V. Ex• fica muti
lado com esse tumulto, esse debate ... 

O SR. JOSf: I.INS (PDS- CE)- Senador Itamar Franco, V. Ex• faça 
o obséquio de indicar_ a linha, porque realmente a página é longa. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) - Então, V, Ex• ... 

O SR. Jost I.INS (PDS- CE)- Peço a V. Ex• que me deixe falar. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Vou deixar V. Ex• falar. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Se houver erro da minha parte, pro-
rJeto a V. Ex' que me corrigirei. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MO) - Espero que isso aConteça. 

O SR. JOSf. I.INS (PDS - CE) - Continuo, Sr. Presidente. 
A exemplo dos anos anteriores, o relatório do Bancc Central, de 1979, é 

um documento basicamente analítico e descritivo, mas consubstancia as in
formações mais importantes da vida econômiCã brasileira e todas a~ medidas 
tomadas pelas autoridades responsáveis pela política econômieá do País. 

Revela, Sr. Presidente, o documento, que, em que pese a orientação glo
bal, objetivando taias de crescimento moderadas, naquele ano, exatamente 
como meio de combater a innação, assim mesmo o produto real brasileiro 
expandiu-se a 6,4%. resultado que se situa ligeiramente acima da média de 
6,3%, observada no quadriênio anterior. 

Enfatiza, ainda, o relatório. que não obstante a prioridade coÕcedida ao 
setor agrícola, este não se recuperou cm toda a sua plenitude no período, mui
to embora a taxa de expansão de 3,2%, se apresente como resultado bastante 
Cavorâvel, frente a uma taxa negativa de I ,7%, em 1978. 

A produção industrial, fortemente influenciada pelo desenvolvimento da 
indústria de transformação, expandiu-se a 7,1%, cOntra 7,6% em 1978. 

O consumo de energia elétrica, importante indicador da produção indus
trial, atingiu 101 mil gigawalts, hora, representando um acréscimo de 12%, o 
que indica o alto desempenho que a economia apresentou no ano passado. 

O crescimento da capacidade geradora, prevista para 3,0 mil megawatts 
atingiu 3,2 mil megawatts. 

Com relação à produção de petróleo, o docume_!lto informa que cm vez 
da queda registrada no biénio anterior, cm Virtude da exaustão gradativa dos 
'JOços terrl!stres, obteve-se um crescimento de 3% na produção, em 1979. O 

resultado obtido. na plat{tforma continental, cujo crescimento foi de 3I.3%, 
mais do que compensou a queda de 7,1% verificada na produção dos poços 
terrestres. 

O Sr. Agenor !\faria (PMDB- RN)- Permite V. Ex' um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JOSÉ I.INS (PDS- CE)- Com o maior prazer, nobre Senador 
Agenor Maria. 

O Sr. Agenor !\faria (PMDB- RN)- Nobre Senador José Uns, V. Ex' 
faz uma análise e oferece. dentro dessa análise, a situação do problema de 
energia. No entanto, V. Ex• terá de compreender que a alta de energia, já nes
tes 12 últimos meses; é de 115%, multo supCrlor à aha dos salários. V. Ex• há 
de convir que o assalariado brasileiro não pode (paga porque está sendo obri
gado) pagar uma taxa de luz superior ao seu poder aquisitivo. Acredito que 
esse desenvolvimento não tem sentido, porque é um desenvolvimento que es
tá muito além da situação daqueles que estão pagando a energia. Agora mes
mo, o Sr. Ministro César Cais está confessando que a energia do Norte c do 
Nordeste vai ser de péssima qualidade, porque o deficit da ELETROBRÃS 
está em 30 bilhões. Então. S. Ex~ diz que ninguém deve queixar-se da energia 
que vai ser de péssima qualidade e os jornais de hoje trazem isso. Eu acho que 
deveria ser mais racional. Aproveito a oportunidade para fazer com que V . 
Ex~ entenda que o nobre Senador Luiz Cavalcante está em plenário e que po
derá dar, realmente, uma satisfação sobre o problema. Muito obrigado. 

O Sr. Luiz lamlcante (PDS- AL)- V. Ex' me permite um aparte, 
eminente colega? 

O SR. JOSf.: LINS (PDS- CE)- Se V. Ex• me permite, vou responder 
apenas à primeira pãfte do seu <fparü:-.-Senador Agenor Maria. 

Peço desculpas a V. Ex•. mas o preço da energia nada tem que ver com o 
crescimento do consumo. Eu disse que o consumo de energia cresceu 12,1% e 
disse que foram instalados no País 3,2 mil megawatts, em vez dos 3 mil previs
tos. Ê claro, que ninguém desconhece que o. taxa de inflação foi alta e os 
preços de alguns produtos de consumo inclusive de eletricidade subiram mui
to. N.ão estou discutindo o assunto. Peço--desculpas a V. Ex•. mas o assunto 
de que trato é Completamente diferente. 

Nobre Senador Luiz Cavalcante, fiz, no iriíciéi deste Pronunciamento, 
uma referência à citação de V. Ex• a reSPeifo -do-balanço de pagamentos do 
ano passado. 

Peço desculpas a V. Ex', mas julgando que houve apenas um engano de 
leitura, tomei a liberdade de citar o balanço. À página lO!, o relatório informa 
sobre a balança comer.cii;~,l em 1_979: houve_ ai um deficit de 2 bilhões e 717 mi
lhões de dólares, correspondente à uma exportação de 15 bilhões e 244 mi
lhões c a uma importação de 17 bilhões e 961 milhões. A conta de serviço, 
item B, teve um deficit de 7 bilhões e 778 milhões de dólares, correspondente 
a uma receita de 2 bilhões e 73 I milhões e a uma despesa de lO bilhões e 509 
milhões. 

Mas, a conta de serviços, em si, foi de 7 bilhõeS e 778 milhões. Possivel
mente, V. Ex' terá feito a referência ao deficit em conta corrente e não ao ba
lanço da conta de serviço. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Eminente colega, se V. Ex• for so
mar as amortizações certificadas nessa página a que V. Ex• se refere, página 
101, as amortizações com os juros tiveram as seguintes Parcelas: 

Juros: 5.26 I milhões; 
amortizações: 6.38 I milhões. 
Então, somariam II bilhões e 642 milhões, mas seria então uma quantia 

maior do que a que declinei. Mas, na verdade o serviço da dívida está estuda
do na página 133, com letra de forma, no Quadro 35 - Serviço da Dívida: 
..Serviço da Dívida. Total: dez bilhões e seiscentos e vinte e quatro milhões" 
-o número que declinei e as duas parcelas- .. juros tíquidos, quatro bilhões 
e cento e quatro milhões, e amortizações de seis bilhõ_es e quinhentos e vinte c 
um milhões. 

Abaixo da página de coeficiente de vulnerabilidade, outro quadro, Ser
viço da Dívida: "Total, dez bilhões e seiscentos e vinte e quatro milhões". 

E na página seguinte o coeficiente de proteçào: ~•serviço da Dívida: dez 
bilhões e seiscentos e vinie e quatro -milhões". 

Então, o serviço da dívida está aqui cercado pelos três lados, dentro de 
um triângulo. 

O SR. JOSf: I.INS (PDS- CE)- Nobre Senador, Luiz Cavalcante te
nho a impressão de que V. Ex• tem o costume de ler balanços de pagamento; 
não se considera serviço da dívida, amortização. A conta de serviços, aí está: 
Serviço "'8", à pâgina lO!: Receita e Despesa: tipos de serviço. Juros: vinte c 
cinco bilhões. 
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O Sr. l.uiz Cavalcante (PDS -AL)- Colega, cessa tudo quanto a pãgi
na 133 canta, porque ela é específica para o serviço da dívida. Aqui, as parce
las são indestrutiveis nos seus três qUadros: coeficiente de vulnerabilidade, 
coeficiente de proteçào c a relação serviço da dívida sobre as exportações. 
Absolutamente. O serviço da dívida, segundo o Banco Central, é este aí. 

O SR. JOSf: I.INS (PDS- CE)- Nobre-Senador, tenho a impressão 
de que V. Ex• está confundindo um serviço que está estudado para vã rios 
anos, desde 1970 a 1979, tomando o total de curto, médio e longo prazos, e os 
serviços da divida do balanço de pagamento. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AT) :...._ Abs61utúiie-nte. AqUi está ~spCci
ficado o serviço da dívida de cada ano, a Partir de 1971. Ein 1971, 1 bilhão e 
685 milhões; 1972, 2 milhões; 1979, 10 bilhões e 624 milhões. 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CE)- Estou com os dados na mão, Exce
léncía. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Nem é preciso ter o privilégio da 
inteligência de V. Ex• para concluir qUe; neste caso, o Banco Central não está 
errado. 

O SR. JOSJ'i: I.INS (PDS- CE)- Acho que V. Ex• interpretou mal. V. 
Ex~ está confundindo um cálculo de coeficiente de proteção da economia que, 
leva em conta a amortização ... 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Meu caro colega, V. Ex' me per
doe; mas, por falar cm confundir, tenho a pálida impressão de que V. Ex~ está 
apenas querendo confundir a mim. 

O SR. JOSl' UNS (PDS -CE)- Não há necessidade disso. V. Ex>vê 
perfeitamente: serviço da dívida, amortizações de curto prazo médio e longo 
prazos, total, juros liquidos. Total de amortizações e juros. Aqui, está vendo 
V. Ex~ que se trata apenas da soma de amortizações com juros. Mas, V. Ex' 
vê que, pelo balanço, o serviço da dívidã apenas chegou a 7 bilhões e 778 mi
lhões, como V. Ex• vê na página 101, item b, do balanço. 

Ora, se V. Ex' refere ao cálculo do coeficiente de proteção, estou de 
acordo com V. Ex~ que, levando em conta as amortizações de médio e curto 
prazos, chcgar-se-ia a um total de lO bilhões e 624 milhões; mas, este título de 
serviço da dívida nada tem a ver com a conta de serviço. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Enquanto isso, o Senhor Presi
dente da República tem repetido cm sua mensagem, váiias vezes que a díVida 
chegaria a li bilhões. 

O SR. JOSJ'i: I.INS (PDS- CE)- V. Ex• está totalmente enganado. 
Na realidade, o que se tem na página 133 é uma consolidação de amorti
zações de serviços para efeito de cálculos do coeficiente de proteçào. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex' um aparte, nobre 
Líder? 

O SR. JOS~ LINS (PDS- CE)- V. Ex• deveria ler. Tem claramente, 
nobre Senador, serviços, menos 7 bilhões, 778 milhões ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Não é serviço de dívidas, nobre Sena
dor? 

O SR. JOSJ'i: I.INS (PDS- CE)- ... réceiias, despesas, juros, lucros e 
dividendos remetidos ou reinvestidos, e outros. Transferências unilaterais, re
ceitas e despesas. 

Tram.;açõcs. correntes, total - está aqui, nobre Senador, não hã coisa 
mais clara- 10 bilhões, 478 milhõCs; e V. Ex~ sabe que o balanço em tran
sação c_orrente .Cngloba o balanço comercial com o balanço de serviço. Nada 
mais claro do que isso. 

O Si. l.uiz Cavalcante (PDS- AL)- Absolutamente ... 

O SR. JOSf. I.INS (PDS- CE)- Eu não tenho a menor intenção de 
abrir uma contenda com V. Ex~ 

O Sr. l.uiz \al-·alcante (PDS- AL)- Transações correntes não englo
bam movimento de capitais. não englobam empréstirrios, são apenas tran
sações correntes; ê a soma de 3 parcelas. Perdoe-me a irnodéstia; agora, vou 
ser professor de V, Ex• 

O SR. JOS~ UNS (PDS- CE)- V. Ex• já foi e continua sendo meu 
professor, meu velho professor do CPOR ... 

O Sr. Luiz ra,·alcantc (PDS - AL)- Transações correntes é isso, é o 
saldo da balança comercial, é o saldo dos serviços positivos e transferências 
unilaterais. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE) - Negativo 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Depois, vêm o movimento de ca-
pitais, amortizações pagas, etc. etc. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 
( O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. JOSf: LINS (PDS -CE)- Sr. Presidente, não tenho a menor 
intenção de ferir o nobre Senador Luiz Cavalcante, meu amigo querido e dile
to, meu ex-Professor quando fiz o curso do CPOR, no Exêrcito, e professor 
ainda, pelo qual eu tenho a maior veneração, homem a quem admiro profun
damente. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSJ'i: I.INS (PDS- CE)- Eu gostaria, simplesmente, de escla
recer esse ponto: o serviço da dívida é parcela do balanço, digo a conta de ser
viços ê o resultado dos serviços do balanço em transações correntes. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Permite V. Ex~· um aparte? 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CE)- Concederei o aparte a V. Ex• ap6s 
concluir este ponto. 

O balanço em transações correntes evidentemente nos dá o total da des
pesa do Pais, que deverá ser compensado pela conta de capital. A conta de ca
pital tem qUe apresentar saldo para fechar o balanço. São duas contas em se
parado e uma compensa a outra. Se não surgem esses recursos na conta de ca
pital o balanço estará em desequilíbrio. 

De rriodo qUe quero apenas dizer que o que' normalmente se chama conta 
de serviços não atingiu a 10,5 bilhões; atingiu, sim, a mais de 7 bilhões, como 
está na página 101. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSI': LINS (PDS -CE) -São o& dados por demais conheci
dos, e não tenho o menor interesse em abrir contenda. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSI': LINS (PDS -CE) Peço que V. Ex• seja rãpido. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP --SE)- Serei rápido, Excelência. E um apelo a 
que V. Ex~ volte ao assunto, porque além de V. Ex• ter ojã difícil trabalho de 
convencer o companheiro do seu Partido, depois, V. Ex• terá que convencer a 
Oposição. Vê V. Ex~ como andam os números do Governo. V. Ex• não con
venceu nem a sua bancada, e depois, ainda, falta convencer a OpOsição. Nós 
faremos um apelo a que V. Ex'. devido à premência do tempo: volte ao assun
to para tentar convencer, desta vez, o Senado em geral. 

O SR. JOS~ UNS (PDS- CE)- Nobre Senador Gilvan Rocha, co
nheço a sua verve saltitante, capaz de mover entre meandros que ninquém co
nhece. V. Ex~ encontra alguma coisa para, com palavras vazias, confundir 
aqueles que lhe ouvem. V. Ex~ não disse coisa nenhuma. V. Ex• me desculpe, 
mas, por ora, não darei apartes. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Mas V. Ex• entrou no campo da ofen
sa pessoal. Eu acho que V. Ex• é um cavalheiro. 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CE)- V. Ex•, deveria procurar, pelo me
nos, entender o balanço, para discutir o assunto. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex~ é um cavalheiro, mas não está
se compõrtando como um cavalheiro. 

O SR. JOSI': LINS (PDS- CE) -Se V. Ex' não aprender a ler o ba
lanço, não voltarei a tratar do assunto. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Por obséquio, Senador, eu acho que 
tnereço um aparte, mas vou pedir depois, a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE) - Peço desculpas ao nobre Senador 
Agenor Maria pela referência ao crescimento do Consumo que nada tem a ver 
com o preço da energia. São coisas diferentes. 

O índice geral de preços, no conceito de disponibilidade interna (!GP
DI) registrou, em 1979, crescimento de 77,2% 

Dentre as mais importantes causas que concorreram para esse elevado 
índice, figuram a baixa produção interna de alimentos básicos, determinada 
pela perda de lavouras essenciais: a expansão da oferta monetária e a ele
vação nos preços dos produtos importados, provocada, em considerável esca
la, pelos crescentes custos do petróleo. 

A política monetária é analisada em sua evolução ao longo do ano. 
relacionando-se o comportamento da economia com o dos agregados mone
tários. 
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Ao abordar a expansão de 73,6% dos meios de pagamento, o documento 
esclarece que, dentre os componentes da oferta monetária, o Saldo de papel
moeda em poder do público atingiu a Cr$ 167,3 bilhões, registrando incre
mento de 77,9%. 

A expansão dos meios de pagamento proveio principalmente do cresci
mento da base monetária (84,4%). 

O principoal fator de re-tenção da base monetária foi a redução de US$ 2,2 
bilhões no montante das reservas internacionais~ De outra parte, as principais 
causas para sua expansão, durante o ano, foram os empréstimos do Banco do 
Brasil, com acréscimo de Cd~ 29-1,4 bilhões destinados, em sua maior parte, à 
agro pecuária. 

Na anãlise do mercado financeiro, explica o documento que o setor evo
luiu sob o impacto de um processo inflacionário em aceleração, o que exigiu a 
adoção de numerosas medidas legais dirigidas para a remoção de distorções 
derivadas da própria conjuntura inflacionária. Exigiu também a instituciona
lização de novos mecanismos, capazes de proporcionar maior estabilidade e 
segurança às operações e aos participantes no mercado. 

Com relação ao mercado de ações, o relatório informa que o setor apre
sentou firme desenvolvilnento em 1979. O crescimento no volume das_ emis
sões de novas ações, registradas na CVM, para oferta pública, da ordem de 
62,4%, não impediu que as transações no meréado secundário mostrasse um 
acréscimo de movimentação de 63,2%, além da melhoria generalizada de co
tações. Para esses resultados contribuíram não apenas o afluxo de novos re
cursos de investidores institucionais, como a iinplantação de novos mecanis
mos operacionais, como o mercado de futuro, que proporcionaram mais fle
xibilidade e liquidez ao mercado em geral. 

Em face do recrudescimento das pressões inflacionárias, o Governo 
utilizou-se dos instrumentos de política fiscal para desaquecer a demanda 
agregada do setor público. Nesse sentido, estabeleceu uma substancial con
tenção da despesa fixada no orçamento da União para 1979 e efetuou cortes 
nos investimentos prograrriados das empresas públicas e das fundações gover
namentais. 

Importantes alterações foram realizadas objetivando a redução ou elimi
nação de incentivos nscais concedidos aos créditos à exportação, suprimindo
se, também, as isenções ou reduções do IPI e do imposto de importação, de 
caráter geral ou específico, que beneficiavam as impOrtações de máquinas, 
equipamentos, etc. Além disso, aumentaram-se os encargos financeiros, inci
dentes sobre os empréstimos do BNDE, destinados a empresas de grande 
porte. 

A dívida mobiliáriã ínterna foi administrada no sentido de reduzir as ta
xas de juros_ rio mercado financeiro, procurando, ao mesmo tempo, alongar o 
perfil da dívida- através de uma política de substituição de títulos em circu
lação, de menor prazo (LTN), por títulos. de prazo mais longo (ORTN). 

Ao final do exercício, a exCCução financeira do Tesouro Nacional acusou 
o resultado superavitário de Cr$ 2.296 milhões, com a receita e a despesa 
expressando-se pelos montantes de Cr$ 509.843 milhões e Cr$ 507.547 mi
lhões, ·respectivamente. 

Reduzindo de 88,5% para 87,3% sua participação- no total, a receita tri
butária alcançou CrS 445.100 milhões, dos quais Cr$ 408.245 milhões 
referem-se a impostOs e Cr$ 36.855 milhões a taxas. 

O imposto de renda arrecadou liquidamente Cr$ 150.295 milhões, 
mantendo-se em termos reais, praticamente no mesmo nível do ano anterior, 
o que representa um bom desempenho diante da fraca-arrecadação de quase 
todos os impostos. 

Com relação às polfticas cambial e de comércio exterior, as revisões pro
cessadas evoluíram no sentido de marcantes transformações, não descaracte
rizando, contudo, o objetiVo final de lograr resulta'dos mais favoráveis na ba
lança comercial, mantendo-se, portanto, a prática de utilização de mecanis
mo de estímulos às vendas externas e a meta de desacelerar o crescimento das 
importações. O balanço de pagamentos, em decorrência do agravamento do 
déficit em transações correntes e da menor captação líquida de capitais (vi
sando a redução do crescimento da dívida), acusou, em 1979, unl saldo nega
tivo de US$ 3.128 milhões. 

Passaram a ser apurados na conta de serviços do Balanço de Pagamentos 
"S contas- lucros e dividendos-, valores relativos a t'endimentos derivados 
de investimentos diretos estrangeiros passíveis de remessa para -o exterior po-

rém reaplicados no País, bem como a respectiva contrapartida na conta de ca
pitais -- reinvestiiilerifus - por se· tratar de· opeiã.ção silnbólica. Consoante 
normas padronizadas pelo Fundo Monetário Internacional, procedeu-se, 
também, alterações na estrutura de apresentação do balanço de pagamentos, 
fato esse estendido a todos os 140 países membros do FMI. Estas modifi
cações se evidenciaram pela alocação de determinadas transações em itens di
vefsos dos que até então se procesSam, com modificações nos itens de capital 
e de resultado. 

O resultado adverso da balança comercial decorreu, basicamente, da 
acentuada elevação ocorrida nos preços médios das importações, com apre
ponderante participação dos custos do petróleo, e das menores safras de al
guns importantes prodUtos aiifcolas, que o Governo foi obrigado a importar 
para compensar a queda da produção interna. -

Na qualidade de principal fonte de energia primâria, o petróleo tem me
recido tratamento especial por Parte das autoridades brasileiras, atravês de 
medidas que visam conferir maior segurança e funcionalidade ao esquema de 
suprimento de óleo, do lado das importações, e melhor compatibilização, ,?. 

nível interno, entre a capacidade de produção e __ o crescimento do consumo de 
derivados. 

A dívida externa brasileira atingiu, em 31-12-79, o valor deUS$ 49 904 
milhões, em termos brutos, com taxa de crescimento de 14,7% em relação ?. 

31-12-78, expansão que se situa bem abaixo da média anual de 27,5% obser
vada durante toda a década dos an-os setenta. A dívida líquida, isto é, deduzi
da a parcela -relativa a reservas internaciqnais. :alcançou a posição de 
US$ 40,215 milhões ao final de 1979, contra USS 31,616 mÚhões no ano ante
rior, tendo a taxa de expansão registrado ligeira queda, 27,2% em compa-
ração aos 27,6% vermcados em 1978. -

Simultaneamente ao processo de desenvolvimento econômico, ocorreu a 
necessidade de adições líquidas ao capital nacional cujo atendimento é, em 
parte, realizado pela importação de bens de capital e matérias-primas que o 
País não produz. A par disso, verifica-se, também, expansão na demanda por 
bens de consumo em função da elevação renda per capita. 

A parte final do relatório procura analisar as operações dos organismos 
internacionais dos quais o País é membro, dando visão global das relações 
das instituições com países associados e, no particular, com o Brasil. 

Termina o documento, discorrendo sobre aspectos da economia mun
dial, onde mais uma vez se-observa que a conjuntura económica adversa con
tinua a atingir a quase totalidade das economias. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.)- A 
Presidênciã avisa a V. Ex• que seu tempo está esgotado. 

O SR. JOSf: LINS (PDS - CE) - Concluo, Sr. Presidente. 
A par disso, verifica-se também expansão de demanda de bens de consu

mo em função da elevação da renda per capitado País. A parte final do Rela
tório procura analisar as operações dos organismos lnternacionais dos quais 
o País é membro. Uma visão desse quadro mostra que o Brasil teve uma po
sição particular e significativa dentre todos esses países. Termina o documen
to discorrendo sobre os aspectos da economia mundial, campo em que o País 
também pode se considerar com um bom desempenho, apesar da inflação, em 
virtude das grandes dificuldades atravessadas pela economia mundial. 

O Relatório do Banco Central, Sr. Presidente, saiu tempestivamente, es
tá aí para os que desejarem analisá-lo. Às políticas adotadas pelo Governo, 
em 1979, foram consentâneas com as dificuldades do momento. O ano de 
1979, foi, sobretudo, um ano de grandes transformações, tanto na política fis
cal, como na creditícia e monetária, com reflexos também desagradáveis, 
como é o caso da inflação adicional e corretiva delas resultantes. Um exemplo 
dessas transformações temos no aumento da taxa cambial, na maxivalori
zação do dólar que teve, sem dúvida, efeitos inflacionários. A política, porém, 
foi correta. Pretendemos mostrar que a ;1nâlise dos últimos meses da econo
mia brasileira evidencia que entramos numa fase nova c.om o surgimento dos 
primeiros sintomas dt: que o processo inflacionáfio começa a ser dominado. 
Espera-se que a política do Ministro Delfim Netto, em breve, apresentará os 
resultados esperados, tanto no combate à inflação, quanto no que tange ao 
controle do balanço de pagamento do País. 

Agradeço, Sr. Presidente, a V. Ex~ pela tolerância. (Muito bem!) 
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4. Jessé Freire 
5. Mílton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7, Lvi:t Cavalcante 

1. Roberto Sotvrnino 
2. ToOtOnio Vilelo 
3. Marcos Fraire 
4. Pe'dro Simon 

Suplentes 

1. Halvidio Nvnos 
2. Alberto Silva 
3. Benedito Ferreiro 
.4. Vicent. Vvolo 

1. Jose Richa 
2. Orestes Qvórcia 
3. Tancredo Nevets 
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Assistenf&: Francisco Guilherme Th&es Ribeiro - 211·3495 
Reuniões1 Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Loca/, Sala do Anexo "8" 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice-Presidonte: Jutahy Magalhães 

lltulares Suplentes 

1. João Calmon 
2. Tarso Outra 
3. Jutahy Magalhães 

4. Aloysio Chaves 
S. Aderbol Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelásio Vieira 
3. Franco Montara 

1. JoW Liris 
2. Amon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4. Pedro Pedrossian 

1. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3-492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10100.horas 
local: Sala "Clóvis Bevilckqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenh11 Cunha lima 
Vice-Presidente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Jollo lúcio 
3. lomanto Júnior 
-4. Affonso Camargo 
5. VicMte Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Alberto lavinas 
8. Jorge Kaluma 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendas Conote 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
-4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevidas 
7. Tootônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Dorzi 
2. Henrique de La Rocque 
3. Jessé Freire 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Gulomard 

1. Paulo Bronard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Borboza 
-4. José Richa 

Assi:;tente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: Quintas-feiras, l!s 9:30 h~ras 
local: Sala "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvídio Nunes 
Vico-Prosidente: Lonoir Vargas 

Titulares Suplentes 

1. lenoir Vargas 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 
-4. Moacyt Dalla -4. Benedito Canelas 
5. Henrique d4 La Rocque 
S. Aloysio Chaves 
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1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos F,..lre 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Leito leivas Ferro Costa - 211·3497 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócquau - Anexo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 

flm.mbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silvo 

Titulares 

1. Luiz Cavalcante 
2. Milton Cabral 
3. Alberto Silva 

"· Arnon de Mollo 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 
3. Henrique Santillo 

Suplentos 

1. Affonso Camargo 
2. João Calmon 
3. Jutahy Magalhàes 

1 . Gilvan Rocha 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3-496 

Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO OE RfOAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Din:eu Cardoso 
Vice-Presidente: Ada~berto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Dorzi 2. Murilo Bodaró 
3. Mend&s Canele 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1 . Hugo Ramos 
2. Adalberto Sono 

Assi:;tente: Maria Thereia Magalhães Motta - 211·3!i01 
Reuniões: Quintas-feiras, às 121()0 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(IS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidonte: Saldanha O.rzi 
2'-Vice-Prosidenhl: lomanto Júnior 

Titulares 

1 . Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Dorzi 
4. lomanto Júnior 
5. Mondes Conote 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vargas 
9. José Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Podrossián 
3. Henrique de la Rocuque 
.... JoW Guiomard 
5. lui:r. Cavalcante 
6. 

1. Paulo Brouard 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
-4. José Richa 
S. Amoral Peixoto 
6. Tancredo Neves 
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1. Marcos Frei,.. 
2. Moura Bcm.vides 
3. leite Chaves 

Assistenta: Célndido Hippartt- 211-3490 e 211-3491 
Reunilles: Quartas-feiras, t..s 11 :00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Ano:o 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vtee-Prosidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lomanto Júnior 1. Saldanha O.rzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalumo 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canelas 
4. Josê Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. JoséRicha 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lado Ferreira da Rocha - 211-3-499 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:.30 horas 
local: Sala "Ruy Borbosau - Anexo 11 

4!5! 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Prosidonhl: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
-4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunha lima 
2. AgenorMaria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Qoércia 

A:;sistente: Carlos da Fonseca Braga- 211-3-496 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9J30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBliCO CIVIL - (CSPC) 
[1 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreiro 
Vice-Prosidente1 Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Comorgo 
2. Henriqu~ de la Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
-4. Alberto Silva 
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l. Evandro Carreiro 1. Orestes Quércio 
2. Humb111rto Lucena 2. Evelásio Vi111ira 
3. lciz:oro Borboz:a 

Assistente: leila Leivas Forro Costa - 2113499 
Reuniões: Quintas,feiras, Cu 9:30 horas 
local: Safo "Ruy Barbosa" - Anexo U 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL ($(!çào II) 

Titulares Suplenhn 

1. Benedito Ferreira 1. Passos Parto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silvo 
4. Affonso Camargo 

1. Evandro Carreira 1. leite Choves 
2. Lcizaro Borboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: leila leivas Ferro Costa - 211-3497 
Reuniõu: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa"'- Anexo 11 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Setembro de 1980 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11 - Térreo - 211-3507 
Assistentes: 
Helena lsnard Accouhy - 211 E351 O 
Mauro Lopes de Só - 211-3509 
Claylton Zanlorenci - 211-3508 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
Local: Anexo 11 -Térreo - 211-3511 
Assistentes: 
Elizabeth Gil B. Vianna- 211-3510 
Nadir da Rocha Gomes - 211-3508 
Haroldo P. Fernandes- 211·3512 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

c.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramal- 3882 Ramal- 3880 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 
RUY BARBOSA 

LEOA C.A.R. 
Ramal- 3880 

GUILHERME C.S.P.C. 
Ramal- 3882 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO ''B" SÉRGIO 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 09,30 C.S.N. 
Ramal- 3882 

C.D.F. 
RUY BARBOSA LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 3882 
C.C.J. DANIEL 

Ramal- 3880 RUY BARBOSA 

10,00 10,30 c.s. L~ DA 
Ramal- 3882 

C. A. ANEXO ugrr SÉRGIO CLÓVIS BEVILÁCQUA n,oo C. L. S. LEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal- 3880 

c.E. FRANCISCO 10,30 Ramal- 3B88 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
12,00 C.R. 

Ramal- 3880 THEREZA 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO C.R.E. 
Ramal- 3882 

n,oo 
C.M.E. ANEXO na" CARLOS 
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ANO XXX\' - N' 097 QUARTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I - ATA DA 124' SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Comunicação da Presidência 

- Presença na Casa, do Sr. Luiz Fernando Freire, suplente convoca
do, em virtude da -renúncia do Sr. senador Henrique de La Rocque. 

I .2.2 - Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. Luiz Fer
nando Freire 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 

- Referente ao tempo destinado aos oradores do Expediente da pre
sente sessão, dedicado a reverenciar a memória do ex-Pa,rlamentar José 
Antônio Flores da Cunha. 

Oradores: 

SENADOR LOMANTO JVN!OR 
SENADOR PAULO BROSSARD 
FALA DA PRESIDÊNCIA 

1.2.4 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

Submetendo â deliberação do Senado os seguintes projetas: 

-Projeto de Lei do Senado n9 210/80-DF, que .. aprova o Orçamen-
to Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triênio 
1981/1983". 

- Projeto de Lei do Senado n• 21 lf80-DF, que "estima a Receita e 
fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1981". 

1.2.5 - Oficios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à re~'isão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 43/80 (n' 2.799/80, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que acrescenta in
ciso ao art. 4~' e alínea ao parágrafo único do art. 89 da Le,i :p9 5.887, de 31 
de maio de 1973, que altera disposições referentes ao regi:rhe jurídico do 
Diplomata, e dá oUtras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara no 44/80 (n' 2.887/80, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que revoga o art. 
49 da Lei n'? 6.516, de !3 de março de 1978, que declarou em extinção o 
Quadro de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de Oficiais da Ativa da Aero
náutica, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 45(80 (n' 1.761/79, na Casa de ori· 
gem), que regulamenta o exercício da profissão de Supervisor Educacio
nal, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara no 46/80 (n' 2.574/80, na Casa de ori
gem), de iniciatiVa do Senhor Presidente da República, que declara de uti-

!idade pública, para fins de desapropriação, ações da Companhia Ponta
grossense de Telecomunicações - CPT. 

-Projeto de Decreto Legislativo n'? 14/80 (n9 41-B/80, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e a República do Iraque sobre os usos pacífi
cos da energia nuclear, concluído a 5 de janeiro de 1980. 

1.2.6 - Parecer 

Referente à seguinte matéria: 

-Projeto de Lei do Senado no 83/79, que altera a Lei n• 6.439, de i' 
de setembro de 1977, que institui o Sistema Nacional de Previdência e As
sistência Social, e dá outras providências. (Redação final.) 

1.2.7 - Comunicação da Presidência 

- Referente a normas a serem observadas na tramitação dos Proje
tas de Lei do Senado n•s 210 e 21 1/80-DF, lidos no Expediente. 

1.2.8 - Comunicação 

-Do Sr. Luiz Fernando Freire, referente ao seu nome parlamentar e 
filiação partidária. 

1.2.9 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado no 212/80, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que introduz alterações na Lei n9 6.179, de II de de
zembro de 1974, que instituiu amparo previdenciãrio aos idosos e invâli
dos. 

-Projeto de Lei do Senado no 213/80, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que obriga o fornecimento gratuito de equipamentos de 
proteçào individual. 

- Projeto de Lei do Senado n9 214/80, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que introduz alterações na Lei n9 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

1.2.10 - Comunicação da Liderança do PMDB 

- De substituição de membro em comissão permanente. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Requerimento n'? 351/80, de autoria do Sr. Senador Mauro Bene
vides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
intitulado •'um homem sem medo", publicado no jornal Folha de S. Paulo, 
edição de 24 de agosto de 1980, de autoria do jornalista Samuel Wainer. 
Aprovado, após usar da palavra o Sr. Orestes Quércia. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n'? 38/79, de autoria do 
Sr. Senador Itamar Franco, que revoga a Lei n'? 6.593, de 21 de novembro 
de 1978, "que autoriza a alienação das ações da Federal de Seguros S.A., e 
dá outras providências". Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Resolução n'? 160/79, de autoria do Sr. Senador Franco 
Montoro, que cria uma comissão permanente de defesa do meio ambiente, 
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no âmbito do Senado Federal. Discu.,;ão adiada para a sessão do dia 17 de 
setembro de 1980, nos termos do Requerimento n-9 360/80. 

- Projeto de Resolução n-9 69/80, que suspende a execução do artigo 
116, caput, e suas alíneas I a VIII, do Código de Organização e Divisão Ju~ 
diciárias do Estado do Paranâ, baixado pela resolução nofmativa n9 l, de 
II de dezembro de 1975, do Tribunal de Justiça Estadual. Aprovado. À 
Comissão de Redaçào. 

- ProjetO de Lei do Senado_ n9 250/79, de autoria do Sr. Senado:r 
Franco Montoro, determinando que os empregados de estações do inte
rior farão jus à remuneração correspondente ao regime de "prontidão", 
pelas horas que excederem às da jornada normal de trabalho. Aprovado, 
em segundo turno. Ã Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n' 246/76, de autoria do Sr. Senador Lá
zaro Barboza, que dispõe sobre a construção, em Brasília, de monumento 
em memória do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, e dâ outras 
providências. Declarado prejudicado, após usar da palavra o Sr. Lázaro 
Barboza. Ao Arquivo. 

1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ORESTES QUERCJA -Falecimento do jornalista Sa· 
muel Wainer. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Solenidade de encerramen
to do VI Encontro Nacional de Pirigent~ da Fundação LBA," realizado 
simultaneamente com o II Encontro do Programa Nacional do Volunta
riado ~ PRONA V JLBA. 

SENA DO R DIRCEU CARDOS O - Defesa da preservação paisagís
tica de Pedra Azul-ES, ameaçada pela instalação de pedreira naquele lo
cal. 

SENADOR AGENOR MARIA- Prevalência de interesses nacionais 
na solução de problemas que especifica. 

SENADOR ADERBALJUREMA -Apelo em favor dos produtores 
de calçado de Timbaúba, em Perf!ambuco. 

SENADOR JOSE LINS, como Líder- Prioridade estabelecida nos 
Orçamentos da União para 81 e Plurianual de Investimentos para o triê
nio 81/83. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Homenagem ao jornalista Sa
muel Wainer, falecido nesta data. Representação de trabalhadores da in
dústria de refinação de petróleo, em São Paulo, quanto ao cumprimento 
da lei da anistia. 

SENADOR JOSÉ LINS - Esclarecimentos sobre incidente envol
vendo o Governador Virgílio Távora e o professor universitário Cid Car
valho. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Carta recebida detrabalh.rdo
ra idosa, reivindicatória de direito junto à Previdência Social. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Nota oficial do Clube do 
Advogado-CE, de protesto contra-os ·a tos de terrorismo praticados no 
País. 

SENADOR ORESTES QUERCIA- Legitimação imediata das ter
ras devolutas existentes no Vale do Ribeira-SP. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Itamar Franco. proferido na sessão de ]9-9-80 

3- ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO 

- N• 16, de 1980 

4- SECRETARIA-GERAL DA PRESID€NCIA 

- Resenha das matérias apreciadas de 19 a 31-8-80 

5- ATAS DE COMISSÕES 

6 - MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 124~ SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDI::NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES, LOURIVAL BAPTISTA, JORGE KALUME E ALMIR 
PINTO 

ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE
NADORES: 

Eunice Michiles- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho -Alexandre 
Costa- José Sarney- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- José Uns
Mauro Bcnevídes- Agenor Maria- Cunha Lima- Humberto Lucena
Milton Cabral- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista 
- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Moacyr Dalla
Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Murilo Badaró -
Orestes Quércia- Henrique Santillo --_Lázaro Barboza- Valdon Varjão 
- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi 
- Paulo Brossard - Tarso Du_tra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 34 Srs. Senadores. Havendo_ número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de De_1,1.s iniciamos nossos trabalhos. 
Em conseqUência da renúncia do nobre Senador Henrique de La Roc

que, foi convocado ó respectivo suplente, Sr. Luiz Fernando Freire. 
Sua Excelência se encontra na Casa e encaminhou à Mesa o respectivo 

diploma que será publicado de acordo com o disposto no Regimento Interno. 

E o seguinte o diploma encaminhado à Mesa 

Poder Judiciário 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

disposto no art. 215 da Lei 4.737 e seu parâgrafo único, de 15 de ju
lho de 1965, (Código Eleitoral), declara eleito suplente do Senador 
da República Henrique de La Rocque Almeida, mandato de 1975-
1983, o cidadão Luiz Fernando de Oliveira Freire registrado sob a 
legenda da Aliança Renovadora Nacional no pleito de 15 de no
vembro de 1974, conforme consta da ata geral da sessão do mesmo 
Tribunal, realizada a 30 de dezembro de 1974. 

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em São Luís, 31 de 
dezembro de 1974.- Desembargador José Antonio de Almeida Sil
va, Presidente. 

O S-R.~ PRESIDENTE (Luiz Viana)- Designo os Srs. Senadores Paulo 
Brossard, Lom"anfo Júnior e Aloysio Chaves para comporem a Comissão que 
deverá introduzir S. Ex• no plenáríó, a fim de prestar o compromisso regi
-mental. 

ACOMPANHADO DA COMISSÃO DESIGNADA, DÃ EN
TRADA EM PLENÃRIO O SR. LUJZ FERNANDO FREIRE, 
PRESTANDO JUNTO À MESA O SEGUINTE COMPROMIS
SO REGIMENTAL: 

"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS 
DO PAIS, DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDA
TO DE SENADOR QUE O POVO ME CONFERIU E SUSTEN
TAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPENDf.NCIA 
DO BRASIL." 

DIPLOMA DE SUPLENTE DE SENADOR DA REPÚBLICA O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Declaro empossado, Senador da 
O Desembargador Jos~ Antonio de Almeida Silva, Presidente República, o nobre Sr. Lu_iz Fernandq Freire, que integrará no Senado are

do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em cumprimento ao presentação do Estado do Maranhão. 
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A partir deste momento S. Ex• passarã a participar dos trabalhos da C a· 
sa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O tempo destinado aos oradores 
do Expediente da presente sessão serà dedicado a reverenciar a memória do 
ex· Parlamentar José Antônio Flores da Cunha, por ocasião do centenário do 
seu nascimento, nos termos do Requerimento n9 261, de 1980, de autoria do 
Senador Paulo Brossard e outros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Difícil e fácil - simultaneamente - considero eu, no momento em que 
me proponho a desempenhá-la, a nobre missão com que fui honrado, de falar 
em nome da Maioria, nesta sessão em que o Senado comemora o Centenário 
de nascimento de José Antônio Flores da Cunha - grande e singular figura 
humana que, nas primeiras décadas do século, ajudou - com as suas ex
traordinãrias virtudes de militar, de político e de administrador - a dar for
ma e vida aos capítulos então acrescentados à ~istória do BrasiL. 

A tarefa se me apresenta difícil, admito, no limite em que sua .execução 
me levarâ ao inventârio de fatos situados no contexto de um processo históri
co regional e à referência aos protagonistas desses eventos, o que ine poderâ 
conduzir a mim- um estranho ao universo gaúcho -a algumas falsas edis
cutíveis posições, ante o julgamento melhor fundamentado dos que são da 
terra e têm, no coração, na memória e no- cérebro, um domínio mais direto 
daquilo que se presume ser a verdade histórica ... 

Luta Homérica para fazer a História com as Próprias Mãos 

Esclareço a propósito, cautelosamente, que não me anima o desejo de 
plemizar, de reinterpretar, sequer, o processo histórico do Rio Grande do 
Sul, arriscando eventuais julgamentos sobre episódios e homens ... A História 
caberá, sim, quando houver o tempo necessâriO para isso, fixar e aplicar 
uma necessária hierarquia de valores, ao painel jâ distante desses episódios e 
de seus protagonistas. 

Penso que na história de uma nação, a curto prazo, a únicil. atitUde que se 
pode assumir, dentro de uma linha de equilíbrio e humanidade, ante líderes e 
multidões que se agitaram e lutaram, construindo, ao sabor do esforço e da 
violência, a difícil conexão entre o que era e o que passou a ser- a única ati
tude, repito, é de compreensão, de tolerância -e de respeito, pelos que se sacri
ficaram por ideais pagando, inclusive, não raro, o preço inestimável da pró
Pria vida pelo que, então, imaginavam representar o bem desejável do grupo 
social de que faziam parte. 

Sob esse ângulo, não há para mim na História do Rio Grande do Sul a 
clássica dicotomização do elenco humano participante, em heróis e bandidos, 
em Liberais e Republicanos, em Maragatos e Ximangos- mas, apenas, o qua
dro magnífico de um Estado e de uma população intensamente politizados, 
vitalmente interessados no próprio destino e entregues, ambos, à luta de fazer 
a História com as próprias mãos. 

E, acrescentarei ainda, sem nunca afastarem-se da idéia de que o Rio 
Grande do Sul é parte integrante e inalienável deste Brasil, a amada pátria co
mum de todos nós. O separatismo nunca· figUrou no ideârio gaúcho. 

A propósito, citaria apenas doiS episódios ligados à Revolução Farrou
pilha: o primeiro, a carta de Bento Gonçalves a Gaspar Mena Barretto, onde 
hã um trecho em que o grande chefe farroupilha afirma: ~'Jâ vos respondi e 
repito;- que a nossa questão é de princfpios, não de interesses individuais. 

Dizeis que ficaremos restabelecidos na grande família brasileira. Ah! 
nem eu nem os rio-grandenses desejamos desligar-nos absolutamente do Bra
sil". 

E o segundo episódio é a enérgica resposta -de David Can_abãrro ao dita
dor argentino Rosas, quando este oferece ajuda militar aos republicanos, 
num instante, aliãs, em que os revolucionários experimentavam. grandes der
rotas. Sua resposta é terminante: .. 0 primeiro de vosSos Soldados que trans
puser a fronteira, fornecerá o sangue com que assinaremos á paz de Pira tini 
com os Imperiais, que acima de nosso amor à República, estâ o nosso brio de 
brasileiros". 

Mas, disse eu, Sr. Presidente, a abordagem a que me entrego, difícil em
bora, pelos motivos a que me referi; Se me apresenta, também, como exercício 
agradável e fácil, por envolver a fascinante trajetória de um personagem que 
enriqueceu e fecundou- a- época que coinCidiU com o tempo de sua vida. Ele 
deixou a seus conterrâneos e a todos nós a lembrança amãvel e forte de uma 
existência vivida, em grande parte, nesse plano alado, intermediário entre a 
históría e a lenda ... 

Impossível entender e exaltar Flores da Cunha, sem levar em conta, rús
tico e breve que seja o retrato que se pretenda dele traçar, o cenário geogrâfi-

co do pampa e o património cultural das populações que o ocupam. Seu esti
lo pessoal, o papel que ele criou e soube desempenhar, ao longo de campa
nhas cívicas, de lutas cruentas e de simples presença humana, apresentam es
treito vínculo com a terra e com o processo histórico que lhe deram solo e 
fundo para o esplêndido desempenho. 

O Sr. Aderbal Juremo (PDS- PE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador Lomanto Júnior? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS - BA) - Com muita honra. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS-- PE)- A minha intervenção no seu dis
curso vem por conta daquele ditado de que .. 0 pernambucano ê um gaúcho a 
pé". Não tenho esta pretensão. Mas, para poder interromper a bela oração 
que V. Ex!' está pronunciando, quero chamar a atenção desta Casa para o bi
nómio em que V. Ex!' situa Flores da Cunha, binômio este que corresponde, 
sem dúvida, às grandes figuras da História Colonial, do Império e do período 
republicano do povo gaúcho. Quando V. Ex• diz "entre a história e a lenda". 
Sim, eminente Senador pela Bahia, entre a história e a lenda, porque Flores 
da Cunha, sem dúvida, pela sua posição de gaúcho intimorato, de homem 
que não guardava discrição diante da necessidade de impor a verdade, era 
uma personagem lendária. Habituei-me, nos bancos escolares, a contemplar 
essa figura de gaúcho que trouxe para esta Casa o tom da sua coragem rio
grandense, deste Rio Grande tJ.ue, unido a Pernambuco e à Bahia, forma, sem 
dúvida, o tripé da nacionalidade. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS - BA)- Agradeço, muito sensibi
lizado, o aparte do culto e talentoso Senador Aderbal Jurema, meu velho 
companheiro de Bancada e de Colégio de líderes. O seu aparte enriquecerá o 
meu discurso. 

Mas, Sr. Presidente, falarei, agora, do temperamento e estilo de vida dos 
gaúchos e, depois de traçar a imagem do Rio Grande do Sul, inserir nela a fi
gura admirável de Flores da Cunha. 

Observa Oliveira Viana - sóbrio e exato, sempre, nas obsÚvações que 
faz - no seu livro Evolução do Polio Brasileito. que 

"No Rio Grande, o movimento de expansão e conquista tem, 
corno em todo o país, um carâter guerreiro e neste mais do que em 
qualquer outro ponto, porque ao lado do índio, o tape, o minuano. o 
charroa. ferozmente bel casos, está o espanhol, magnificamente 
marcial, que os nossos conquistadores são forçados a repelir, pole
gada por polegada, dos seus domínios, até atirá~lo para a outra mar
gem do Uruguai. Daí o fato singular de que, na sua maioria, os pri
meiros senhores de estâncias, que se fixam nas regiões interiores do 
pampa gaúcho, em São Gabriel, em Bagé, em D. Pedrito, em Ale
grete, em Uruguaiana, em Itaqui, em São Borja, são guerrilheiros e 
caudilhos brilhantes, vindos das grandes campanhas platinas. Daí 
também o fato de que, na sua quase totalidade, as cidades atuais, 
que se espalham pelas planícies do Rio Grande, têm a sua origem 
em velhos centros de aquartelamento, em antigOs presídios militares 
ou em pontos de guardas avançadas das fronteiras." 

Aí estão, bem definidos, parece-me, os traços dominantes que iriam dar 
características -básicas ao quadro regional-gaúcho. Em primeiro lugar, a beli
cosidade, o desenvolvimento e cultivO das virtudes militares, o apreço aos 
títulos de hierarquia castrense, em função do próprio convívio longo e penoso 
com as guerras. 

Em segundo lugar, estaria bem presente no comportamento corrente dos 
gaúchos, até mesmo na sua forma rude e direta de usar nosso idioma, certa 
predisposição constante à violência, &o procedimento sempre radical nas cha
madas questões de honra; a estranha insensibi1idade ao sangue derramado
de homens ou de animais- reflexo da experiência militar e da própria ativi· 
dade pastoril, reforçada no espaço rio-grandense pelo fato de ela ser exercida 
em grandes áreas relativamente planas. 

Tanto o pastoreio quanto a planície são fatores que plasmam, ao longo 
dos séculos, um tipo especial de ser humano: valente, extrovertido, inquieto, 
independente e seguro de sua força. Ao contrãrio disso, as regiões montanho
sas e a atividade agrária costumam produzir e fixar um tipo de ser humano in
troveitido, de gestos brandos, condicionados à idéia de submissão à força 
iriãiredável e silenciosa dos fatores naturais. 

No caso do gaúcho, aos dois traços a que aludi, haveria ainda um tercei
ro a anotar. Refiro-me, Sr. Presidente, a uma certa fidelidade que o homem 
típico do Pampa costuma demonstrar ao bom humor pessoal; ao gosto sim
ples pela música e pelas danças; ao entusiasmo simpático pelos aspectos lúdi
cos e competitivos do cotidiano, refletido, até mesmo na estranha fantasia das 
roupas bordadas, das esporas de prata, das montarias ajaezadas a capricho, 
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como se a vida fosse também, ao lado de uma sucessão monótona e amarga 
de tarefas árduas e de combates ferozes, festa permanente e colorida que ali
menta a alegria do momento que passa, Íazendo encobrir e esquecer a certeza 
trágica da morte ... 

Vejo nessa vocação que o gaúcho demonstra para o cultivo das amenida
des~ para o uso desinibido da linguagem enfática e para a teatralid~de natural 
que imprime a seus gestoS, s:r. Presidente, à influência muito nítica-do modelo 
humano que estã do outro lado da fronteira e com o qual tem ele convivido 
-ora em combates, ora em torneios, ora em relações de família ou de comér
cio - desde os primórdios da--coloO.ização dos pagos. 

Pois bem, Srs. Senadores. Posso díi:er, tirifãndo chegar à parte principal 
do meu tema de hoje, que toda a carga dessa preciosa cultura regional está 
presente e viva nas palavras, nos gestos, nas virtudes e até mesmo nos defeitos 
de Josê Antonio Flores da Cunha. Impossível compreender e avaliar tudo 
aquilo que ele fez, e que foi, senl".(:"O"ns"iderarritos a motivação g-auchesca de 
suas opções ... 

A história política do Rio Gi'ande do Sul apresenta, possivelmente, pelo 
menos na época republicana, um aspecto não exibido pela história de qual
quer outro estado brasileiro. Refiro-me, Sr. Presidente, à circunstância de ter 
sido o Estado que profunda e extensamente sofreu a pressão- é o que dizem 
os historiadores - e a opressão fiscal do Governo da União e, ao mesmo 
tempo, ter sido também, a partir de 1930, o Estado-Membro da Federação 
brasileira que mais notoriamente exerceu um papel político predominante na 
vida do País e na dinâmica de suas instituições. 

A vida e os atos de Flores da Cunha muito tiveram a ver, não apenas 
com a evolução do Rio Grande do Sul, na linha antiga e lógica de seu particu
larismo local, mas, também, com a escalada que o Estado empreendeu, a par
tir da ainda mal estudada Revolução de 30, ao primeiro plano da vida nacio
nal. 

Cabe explicar melhor o ângulo sob o qual p~ocuro e?'aminar e entender 
os fatos, Sr. Presidente. · 

A mais longa e cruenta das revoluções brasileiras. 

Isolado na extremidade meridional do território pãtrio, com a suã gente ab
sorvida, por longos anos, na defesa militar das fronteiras - o Rio Grande 
permaneceu, nos primeiros anos do Brasil independente, numa situação de 
alheiamento político e de subalternidade económica, que 3:cabou gerando o 
ressentimento e a inconformidade que explodiriam em 1835. 

Foi a Guerra dos Farrapos, a mais longa e cruenta das revoluções brasi
leiras, só encerrada a J9 de março de 1845, quando foi assinada a paz com o 
Governo de Pedro 11. 

Girava, entãO, a economia brasileira em torno da riqueza gerada pelas 
culturas da cana-de-açúcar e do cafe, desenvolvidas nas _Províncias do Centro 
e do Norte. Os produtos da limitada economia gaúcha de então - charque, 
couros, muares....;..;. erãm necessários aos fazendeiros de cana e de cafe, que os 
queriam baratos, para o sustento dos escravos e proletários agrícolas, indis
pensáveis à continuidade de seus lucros. 

Eram assim impostos baixos preços aos produtos locais, não abrangidos 
por qualquer medida protetora e até desalojados, muitas vezes, das preferên
cias do consumidor do centro e norte do País, em favor dos produtos simila
res origüiários do Rio da Prata, onde os custos de produção eram mais bai
xos. 

A carga tributária sobre a produção gaúcha não tardou a tornar-se sufo
cante. As rendas fiscais, carreadas para o centro, revertiam em parcela míni
ma para o sul. E os Presidentes da Província, agentes do Rio de Janeiro, não 
se mostravam solidários com os interesses locai~ preocupados apenas com a 
manipulação eleitoral e entrosados na mãquina burocrática do Império. A 
Revolução Farroupilha presa de inicio, fundamentalmente, a motivações de 
ordem económica, não tardou a evoluir para a proclamação de um Estado re
publicano - a chamada República de Piratini ou Farroupilha, em setembro 
de 1836- que visava ·a constituir uma federação com as províncias brasilei
ras que aderissem. Foi, também, pelos farroupilhas, proclamada a República 
Juliana, em Santa Catarina, em 1839. A maior parte dos rio-grandenses lutou 
contra as Forças do lmpêrio, que levaram desvantagem militar até o combate 
de São José do Norte, em 1840, a elas favorável. 

O último combate da Guerra dos Farrapos foi traVad_o em território uru
guaio, em Quoró, onde se refugiara uma força revolucionária. A deposição 
das armas e submissão dos rebeldes ocorreu em 28 de fevereiro de 1845. Foi 
uma paz honrosa, marcada pela anistia, pelo encampamento da dívida re
publicana e pela concordância dos vencedores n_o sentido de que os revoltosos 
da vêspera indicassem o novo Presidente da Província. A escolha recaiu no 
próprio Caxias, o artífice da vitória militar e o grande conciliador da pacifi· 
cação política subseqüente. 

A propósito, vou ler aqui uma página lapidar, escrita pelo Senador Pau
lo Brossard, no discurso pronunciado na Câmara dos Deputados, quando S. 
Ex• exercia o mandato, a respeito da paz de Ponche Verde. 

Afirmava o Senador Paulo Brossard: 

"Foi nos campos do Ponche Verde que o Rio Grande rebelde e 
republicano se reconciliou com o Império. Foi lâ que as forças de 
Cana barro e Caxias selaram a paz, depois de dez anos de guerra. da 
guerra que reparte e enluta, da guerra que é o flagelo sem nome, da 
guertã que é a face da maldição. Antes que ela se firmasse, Caxias 
assegurou a Antônio Vicente da Fontoura ir atê a Corte discutir 
com o governo do Imperador as condições para a pacificação, que 
tinham de ser honrosas. O embaixador farrapo saiu dos acampa
mentos rebeldes para discutir a sorte da República de Piratini, e 
proporcionou o encontro do Ponche Verde. Lá foi o cenário que a 
Providência escolheu para a lavratura da paz, honrosa, que reinte-
grou o Rio Grande farroupilha na comunhão nacional. Caxias, 
além de general, era homem de Estado, e não se diminuiu em pac
tuar com os revoltosos de 35, desdenhosamente apelidados de farra
pos. Antes, saiu engrandecida a sua auréola de pacificador. Foi de
pois do Ponche Verde que o Conde de Caxias pôde escrever a 
Osório e dizer-lhe: ~·nesejo ser senador pela sua Províncian e o 
Ten.-CeL Manuel Luís Osório deixar o Pirai rumo a Bagê para 
empenhar-se no pleito donde resultou a escolha de Caxias. 

No mesmo ano de 45 Caxias selava a paz do Ponche Verde e re
cebia dos rio-grandenses o título de senador pela Província de São 
Pedro do Rio Grande do Sul." 

Sr. Presidente e Senadores, a deposição das armas, em 1845, não trouxe 
ao RiO Grande o desejado atendimento às antigas reivindicações. Os gaúchos 
continuavam a GOnsiderar-se vítimas da prepotência e da espoliação por parte 
de um poder político distante, insensível e mesmo hostil a seus interesses. 

A esplêndida politização de um Povo 

Um líder surge entãO - Gaspar Silveira Martins - que, fundando o 
Partido LiJ>eral Histórico, dispõe-se a criar uma base de operações políticas, 
de baixo para cima, nas estâncias e ranchos, com a pregação de casa em casa. 
O propósito alimentadQ ~ra libertar sua terra da ··asfixiante, vergonhosa tute
la do poder central", servindo-se da eloqllência e, diz Joaquim Nabuco, de 
··um direito até então desconhecido: o do povo". 

Júlio de Castilhos <JSsume a Presidência do Estado em 1893, para, após 
cinco anos de mandato regular, transmiti-Ia a Antônio Augusto Borges de 
Medeiros, que, apenas com o hiato de um qfiinqfiênio, governará o Rio 
Grande do Sul até 1928. 

O longo período borgiano exibiu um quadro político~administrativo her
mético e imObilista, sob as disposições comteanas da Constituição Estadual 
de 1891. Fora dele, porém, no espaço social do Estado, instaurava-se uma at
mosfera tensa, refletindo o antagonismo acirrado entre gasparistas e castilhis
tas_._ Júlio de Castilhos jã era, então, o chefe incontestável dos Republicanos. 
Mas, além do carisma dos chefes, idéias outras existiam, fundamentando as 
divergências. Os 850 mil h3.bitantes do Estado, distribuídos em 58 municí
pios, sentiam e sofriam os efeitos da longa desordem e desejavam o restabele
cimento definitivo- da normalidade política e econômica. 

Ambas as facções se definiam pelo federalismo- pelo fortalecimento fi
nanceiro e político dos Estados que integram a União Federal- uma bandei
ra que, depois de arvorada pelos farroupilhas, incorporou-se em definitivo ao 
ideário gaúcho. 

É verdade que o Partido Liberal encontrara um modus vivendi com o Im
pério, na forma da autonomia integrada. Com a República, os Liberais pas
saram a advogar um chamado federalismo mitigado. sob controle da União, 
substituindo-se, no plano local, a Carta autoritária de 14 de julho de 1891 por 
uma ordem que assegurasse a represeittação das minorias, e, no plano nacio
nal, um governo parlamentar, capaz de anular a hegemonia dos grandes Esta
dos. 

Outras eram as idéias dos republicanos. Queriam eles mais larga autono
mia estadual- __ Clutonomia acusada de simpatias pelas pequenas repúblicas 
de Augusto Comte - predominando os Estados na partilha das rendas ... 
Em caso de insuficiência de recursos _ou de calamidade pública, a União seria 
ajudada pelos Membros da Federação. Que bom se esta se tivesse realizado, 
Sr. Presidentel A organização federal dependeria, assim. dos Estados, retiran
do do centro o comando económico-financeiro, cuja experiência. no Sul, re
velara a capacidade de sufocar a economia regional... Era, sem sombra de dú
vida, u.ma tese singularíssima que, adotada, teria mudado o eixo do processo 
político -nacional. 
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Este, Sr. Presidente, em linhas gerais, o quadro regional e o sentido veto
rial do processo histórico que vinha ocorrendo no Rio Grande do Sul, quan
do aflorou ao cenârio dos acontecimentos, com a bravura e a inteligência dos 
homens que logo dominam e comandam os fatos, o gaúcho José Antônio 
Flores da Cunha. 

Flores da Cunha, figura típica do Rio Grande 

Ele nasceu em Santana do Livramento, no Rio Grande, a- ~r de março de 
1980, filho de Miguel Luiz da Cunha e de D. Evarista Flores da Cunha. 
Casou-se com a Senhora Irene Guerra Flores da Cunha. 

Cursou a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito do 
Rio de Janeiro, onde se diplomou. Foi sucessiVam-ente delegado de polícia no 
antigo Distrito Federal, intendente em Uruguaiana, deputado à Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado federal em vãrias legislaturas, 
pelo Cearã e pelo Rio Grande do Sul, e senador eleito pelo seu Estado. 

A deputação pelo Cearâ é um curioso episódio que se explica pelo apoio 
que lhe foi assegurado pelo Padre Cícero Romão Batista, em 1912, quando 
circunstâncias locais inviabilizaram sua candidatura pelo Estado natal. 

Contou-me o eminente Senador Tarso Outra, de uma atitude que ele 
gravou e que até hoje ainda sensibiliza profundamente o seu coração. No seu 
último mandato, na hora de se fazer a distribuição da verba do Orçamento, 
aquela importância que -cabia ao Deputado Flores da Cunha, este chamou o 
Senador Tarso Outra: .. Vamos aqui distribuí-las, todas, para o O::arã. E: a ho
menagem que quero prestar àquela terra que me proporcionou um dia 
representá-la". Foi realmente um gesto inesquecível, digno daquela figura ex· 
trovertida e admirável do gaúcho Flores da Cunha. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS - BA) - Com muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Lomanto Jú
nior, Flores da Cunha fazia sempre questão de destacar que uma: das glórias 
da sua vida póblica havia sido exatamente aquela de eleger-se deputado pelo 
Estado do Cearã. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- (PDS- BA)- E é verdade, Excelên
cia. Disto ele jamais se esqueceu, tantõ que sua atitude, ri um dos últimos a tos 
da sua vida pública como parlamentar, foi dar ao Ceará, numa demonstração 
de todo o seu amor, de todo o seu reconhecimento por esse Estado, a verba de 
que dispunha no Orçamento. Jâ aí não era mais representante do Cearã, jã aí 
representava a terra gaúcha. 

Sr. Presidente, comandou Flores da Cunha, em 1923 e 1924, as forças le
galistas do Rio Grande, no setor oeste, dando combate à coluna rebelde che
fiada por Honório de Lemos. Seu feito mais famoso foi a travessia da Ponte 
de Ibirapuitan, Onde seu irmão Guilherme tombou, varado pelas balas revo
lucionárias.- A ieYolução era então contra o Governo Borges de Medeiros. 

Em novembro de 1926,--abafou a revolta dos irmãos Etchegoyen, em 
Santa Maria. Tornou parte ativa na Revolução de 1930, chefiando a coluna 
procedente do Sul. Após a vitória -desse movimento, seria intCrventor consti
tucional do Rio Grande do Sul, ocasião em que revelou extraordinário tino 
de administrador. 

A Revolução Constitucionalista de 1932 mereceu suas simpatias. Che
gou mesmo a conspirar com os lideres do movimento, na fase que antecedeu à 
eclosão. Dele não participou, entretanto, por não lhe ter sido dado prévio co
nhecimento do seu rompimento. É pelo menos esta a versão histórica do fato. 

Em 1937, preparava-se para resistir militarmente ao golpe de Estado em 
preparo, quando as circunstâncias o forçarairi -a -âeixar o Governo e a 
refugiar.:se ertf tertitôtio--uruguãío~ orfde tiernütneceu ãte 1942,-ano-de-enrrada 
do Brasil na guerra. 

Voltando ao Rio Grande, foi preso na fronteira e conduzido ao presídio 
da Ilha Grande, onde cumpriu a pena de dois anos, a que fora condenado 
pelo Tribunal de Segurança Nacional. 

Em 1945, foi eleito Deputado no Congresso Nacional, tendo seu manda
to sido renovado nos pleitos de 3 de outubro de 1950 e 1954. Pertenceu, em é
pocas diversas, aos paitidos Republicano e Liberal e, posteriormente, à 
UDN, presidindo a seção gaúcha desse Partido. Sua líltima posiÇãO parti
dãria foi no PTB. 

Da União Democrãtica Nacional viria ele a desligar~se, em 1955, quando 
ficou, na qualidade de V ice-Presidente da Câmara dos Deputados, ao lado do 
General Teixeira Lott, Ministro dã Guerrã, contra o golpe de Estado que en
tão se tramava. 

Alquebrado, enfermo, pobre, desgastado por uma vida inteira de lutas e 
emoções, encerra a atividade política e retira-se para o Rio Grande do Sul, fa~ 
lecendo em Porto Alegre, a 4 de novembro de 1959, sendo sepultado em Li-

vrarnento, a cidade nataL Encerrou-se assim, com discreção e dignidade, o ci
clo de uma vida que tocou às culminâncias da condição humana. 

Dois fatos, entre muitos, merecem especial destaque na sua biografia. O 
primeiro deles, haver recebido uma das maiores homenagens jâ prestadas na 
Câmara dos Deputados de nosso País, em todos os tempos: a colocação de 
urna placa com o seu nome, na cadeira que ocupou, com intermitências, por 
cerca de 40 anos. E o outro é haver- corno ocorreu também com Borges de 
Medeiros e Raul Pila, seus contemporâneas, figuras também representativas 
da elite politica do Rio Grande- na última fase da vida, retornado ao apris
co da Igreja Católica Apostólica Romana. 

Três faces merecem especial destaque na personalidade de Flores da Cu
nha, que ora procuramos exaltar: a bravura. revelada nas passagens de sua 
longa e brilhante atividade militar, culminada na conquista do título de gene
ral honorário do Exército; a alta capacidade de identificar o interesse coletivo e 
a ele servir com honestidade e inteligência, demonstrada na esplêndida série 
de realizações que marcaram sua passagem pelo governo do Estado, e, final
mente, a generosidade, a franqueza, a firmeza das atitudes, o senso das res
ponsabilidades assumidas, o cavalheirismo, a sensibilidade às traições, evi
denciada, sobretudo, naquele seu dramático rompimento com a UDN, de
pois dos acontecimentos que envolveram o suicídio do seu velho amigo -
que por muitos anos combateu, como adversário e a mando de quem foi pre
so, julgado e condenado - o Presidente Getúlio Vargas. 

General que nunca freqüentou Escolas Militares. 

Flores da Cunha ingressou improvisadamente nas atividades militares, 
deve ser lembrado. Até então, era completamente leigo no assunto. Não ten
do feito o serviço militar- confessou ele próPrio no seu livro ''A Campanha 
de 1823"- nem freqUentado qualquer escola de preparação para a carreira 
das armas, desconhecia, em absoluto, as regras mais cornezinhas da guerra~ e 
até mesmo os de uma marcha de aproximação ... 

No início da Revolução de 1923, comandou a vanguarda da Brigada do 
Oeste, do Cel. Caludino Nunes Pereira, constituída dos chamados Fronteiros 
da República, do 59 Corpo Provisório de Osvaldo Aranha e de um contingente 
do Cel. Nepomuceno Saraiva. 

No curso da luta, ante uma numerosa força revolucionária assinalada 
próxima ao Rio Santa Maria, ele antecipou-se às ordens do Cel. Claudino e 
carregou, com ímpeto, sobre o adversário, ufizemos muitos prisioneiros", 
disse depois, relatando o fato, ••e houve baixas de parte a parte. Apreendemos 
carroças, aranhas, mantimentos e Ctuase 2 mil cavalos! Foi uma batalha vio
lenta, ferida no mais puro estilo das lutas entre os caudilhos platines". 

Afastado do comando, por doença, o Cel. Claudino, dias depois, Flores 
é nomeado para substituí-lo, comissionado no posto de Coronel. 

Outros feitos militares logo passariam a ilustrar sua biografia. 

AssiiJ1 fala elC?_do_ que se passou em __ Ro.§.ârio, numa fazenda, quando ti
nha consigo menos de 200 homens: ••ataciii, parecia a todos e a mim mesmo, 
uma audácia, senão uma perigosa aventura! Não obstante, depois de rápida 
reflexão e considerando que para retirar sem combater, poderia deixar perce
ber ao inimlgo a nossa fraqueza. o que determinaria, por sua parte, o ataque, 
resolvi investir, antes que ele o fizesse. Colhido de surpresa, foi fãcil 
desbaratâ~lo" ... 

Sua ação militar mais famosa foi o combate na ponte do Ibirapuitan. 
Ali, Flores investiu, a descoberto, pela ponte do Rio Ibirapuitan, de mais de 
200 metros de vão, para atacar o adversário que, na margem direita, ocupava 
forte posição. 1:: uma dessas passagens que se destacariam na história militar 

·de qualquer nação do mundo. No seu livro, afirma que teve inteira consciên
cia -do ·risco-a ·que s-e· expunha~-" Foí asstm-~- âíz -eie·racíotin:artâó_e_ tcfletíild6 
que, ao fim, num relance, resolvi levar, eu mesmo, a primeira investida!" E 
procura amparár-se em exemplos, citando Urquiza, na batalha de Caseros, 
Osório no Passo da Pátria, Napoleão em Ãrcole e o Duque de Caxias em Ito
roró. Seja corno foi, veilceu. E convenceu aos que ainda duvidavam de seu gê-
nio militar. -

Sua patente de general honorãrio do J?xército lhe foi concedida, após ex
traordinário feito, realizado em 1924. Jã então a serviço do Governo federal, 
fazendo a vanguarda do destacamento do General Firmino Borba, composta 
de tropas do Exército, Brigada Militar e Forças Àuxiliares, ao amanhecer de 
19 de novembro, surpreendeu a coluna revolucionãria de Honório Lemos, em 
GuasSu-Boi, ímpondo-Ihe derrota espetacular. 

Assim referiu-se o escritor Vargas Neto ao Generalato de Flores: .. Não 
foi um fruto arrebatado da ãrvore pela mão extemporânea de uma casualida
de inconstante! caiu sazonado, pelo determinismo do tempo e pelo aplauso de 
todos, na fé do ofício de sua vida pública! estava grande demais. Já não podia 
ser escondido pela aba de um ooncho alheio!. .. _'? 
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Notável Administrador, também. 

SurPreendente, porl:m, é que- -o ·nom-em Que revelou tais qualidades no 
campo de batalha, jogando com a morte e conseguindo vencê-las, muitas ve
zes, revelasse também, no exercício do governo estadual, invulgares méritos 
de adminiStrador. As virtudes necessárias_ao administrador, como se sabe, 
não são as mesmas que levam ao êxito ~o campo de batalha. Cabe mesmo, 
neste enfoque, breve enumeração das iniciativas e empreendimentos através 
das quais o General Flores revelou, de modo eloqUente e indelével, sua fibra 
de homem público. Vejamos, em rãpida enumeração, algumas de suas reali
zações à frente do Governo de seu Estado: 

- l"t·i ... ·~o do tn<tilulo d" J>J·.,,·idi·m·l~ do •~•· 
""'" "t !l'f:] pt•lu v~·<.rt•lu n.u -ill~. llc ll de ~;;m.to 
de l!!:SI. 

- ('a·lat•ão da So..-r .. taria "'"' Xt':!i>dn~ tia E
dut•:tt;.io t" ~-~Udt• J~'lhJi.,-:1. }Jt:l.t U.•t."rt•ld n.u :i!Jli9. de 

":!•i •'tt ju-ul.n d~ J93l,•:;ca;do a.~."' priaueiro tl\nf••r o 
Sr. lllllt'lo Jtu~a. 

- Jul1:1do de lft•nort·~. .·ri:ldo t>eln P•••·n·to 
n.• ~66. df.! J.o de ju!bo tlr l!l:J·I .. t·<hn .., l"c.•.~pc."t. .. 
li\•u .:\1)t'i"!n •. E._.,.r.vla dt" 1:<-furnl:a t• L"'••=•~i·!hn d-..• .\s. 
~istênd:. "' rroh.'.;ào. F'h·r·.~ tia Canha t•t,n .. iJ•:ra\'a_ 
t'~!lt3 .tuna dt' Sll:l.S m.aion·s conta·ihuh;Üc:;. no Uio 
Grand.,. 

- l:~dadio dt' 35 r.:'i.r:t 30 an•'~ tlt• trn1po tlf!' 
~r\·i,·o pa~·a apuo;:cnt:a~J,~ri:t d,, r.mc i·m;.~ti:.;mo r)ÜiJJi .. 
('O l"S(~(h1·3t (k"!O ll~Cl"c:l(l 11.(1 :;.;5:!, dt.• :!6 de W• 
tubru de H•:$3. 

- ·Cti'n~<'lho F.sta<l.,:>l d<' ~::.bt·a~.iu. criad •• rl'lo 
Decr.e:to n.9 Gl&l, de.• Z5 dl" H•Wt~•nhro de l!i:~l. 

- J.topro>irlo dt' ll:lf'(\3. !r.!d > da5 obra~ cm 
1936. A roncl.,são d<·••~" t'llll>t'ct•nüim<'nh>, l"!•>res 
da Ct:!'ha r.o1o t.:1u.-..garia a \"t'r .... nn:o !!0\'t-rn.trlr. fil· 
to q"c lan,~ntoa 110 prv;:>rio dia do lantam,;nto da 
pedra rundólmcr.taL 

- Esl:~luto do Funclcnalismo l'úhtico elo> };-t:~· 
do - · lt'lhln sido nom::-ada a <•,,a•i · $::, ,.~~rrc-~ada 
de ~u:1 e!aooraçoio p·lr Decreto· de 10 de outubro 
de 1~35. 

- t'nkl'rsidadc c!t> P•>rlo Alr~re t;;tual l:f'· 
nGS), erla,ia pelo Dcrrelt'J n.0 5.75B. de :!8 de no
'·eutl»ro de 193-!. c~o:.n$títuit!a inici:•imcntc pela;; } .. a· 
cul<!allcs tle lfedicina t' D1reito: Jo:""las de t;•H•r.· 
Jtharia c de A~rono:nia e ~lo lnHilt~to de .&elas 
Ari<'S. 

Crli!çoo da Srcrct:>rla da A:!l'ic"li•Jra. In
dústria e Comi'l'cio. pt'lo D~rct<» n.Y 59!i:l, d<' 26 
de ju·nho de i93S, sendo o ~ocu 1>rimciro Sccrt·t~rio 
o Dr. Jàul l'illL 

. - Colóni:J Agrícola do no,pital São fedrO, 
eujas ill>1·~s f;)t"am conc!uida& <'111 l!l:ll.. 

- As.iistênda i ·p!'ofcs~or;:s ::<'~!ante~. mcdian· 
~e licença t'Orn tod<.s c,; ~(!ncimciii'J~. :>nto!~ e d•!pois 
do llarf.o, pelo Decreto n.0 53~M. ,:.~ 16 de m:aiu de 
19:S4. anlc>dpando-:~e à C4ln•Li<uio;ào t"etlcral, M~Ml 

·sentido. 

- Xo dia Jll de março de IP3i, Coi ln:m~'ltrado 
e novo edi!kio -da F..r<>la ~ounal de l'•'rlo .-\!c;re. 
hoje Instituto de úlllciiç:io ..:;cn·~r .. l 1:-'hJrcs da cun 1>.1. 

- F.m 1935 Col !niciacla ·• cun~trução do .~lo
jamento d~s Irmü do Bont Pa.tor. 

- l>iári, onda: - foi ··r!<.tlo> a !.o de junho 
de 1!1."15, drixando de <:õnul.>r """'• dat;~ o jornal 
.. A FeJcra~ãu·• como ór;;~o oiktal. 

- Dc!>~rtam••nto de .Admi••b•r~ciio> ~runfdval. 
4ntfl"hland()..o\e 3 in: .. ·;.alk:a ll·flt·r.JI. i•>i •· .... !atfn no 
E'f~do e<lc O."p:ort:;r,,,·n;o p<•!t) U.:.:r•·•·> n.• ;;.!.H. de 
~fj de .!'Ch•mbro de !:~33. tom o •):lic ~h·\:. ~: ·~.,t~bo-
J .. ·c""r una m.ai\lr cor.t..&to ('nlrP. ~s r.dmiui-;tr.:;..:ü·~• 
nt~'lit:ip:ai.c; e o Gon:r•l4l 00 t::..t.:.tlt>. 1-:s.i\! V···r'·•rta
rnt'nll), mais tarde, se ,;Jil\'(.'o'lN'Í.l RO Tribunal de 
f'OIIIas. 

- Banc<1 do 111~> G~ar.tl<' •lo ~ui. ll<'dtd:u d~ 
""'paro a ~~~te P..;&:1C"l !Oor:un tum.1d.1s lt~·!o :.u ~!i'\~· 
mir 8 (nf~n·c•nf•>r!a tio .f:...;t:Uh"t, t)á")t:t a ~itU.iiPiÍO ('r2. 

r,; m.ai$ ~r:nc::::. Com ~.sa~S Jlrf)\"td~•nt·i.l!i, JA· ... 1.~ o 
(ttbtfrc:·imcntu b:lr.,•.ir!t, f'-"CU[l•:rar·Sti! e l"!tt'~.,r fa 
lua••iit'J "" J>rOSIJt'rid)tle e "''''r.Jn~a filie at~ b<>je 
c:tr<Adcrila. 

- \"la~lt> F~rrra. "era a mrn1na dnct oll~~>.•" do 
:on~rno ·de FIGr•s da C:tni~:t, !I'> i~ ""'l••c.-l.a .;,..,..,. 
eca o trc1o1 o pt·inclp3l n'll'io de tran,pnrt,•. F.la 
lt!\"t' o AIU!l;tro ta•t.-..-.s . .,&rio e seu rC",..;ime dcricitál"io 
«uou cm 1932. t;s:;rc~:;h·t>s !~o O!i Uad~s $(·~uintcs: 

Ano 

1!132 
19:!3 
19:1-1 
1933 

GI.23-I·i:!7SI:.i0 GJ.OO~::!ff.';;OO 
69.0-H::!-1!1"!10 t>3.u~t.i:n~:,~w 
73 l;l:!.OI.>.,,t•;o G4. llC:h7~<;.,·::tJ 
80. 190:191!$220 iiG.J;.!;.I;ot;'S'jOO 

Saldo 

J 7:! .4.'!8!070 
G.Oti::J:!6~•::in 
9. ·ó!U:!H t,.;u:J·) 

H .oG:!;s:!3~'i~ol 

- C'o •• i:o pul'!e i!ltc~anto t!:t P,ri-:ada -~ti:;::..r, 
lo! cri:tdo o C.,q.., dn O•,on>:.•;r~ da ~:.1>:: ~I. r"' lo D<'· 
.. ·Feto n.o SSe5. d~ :!7 dt- h:1iH) de 193-i. puis qu~ 
e-gla or~anitõlçâo c:ra !li!lnt:da pc.r t;x:'l~ nluniCÍJl:li:S. 
e ti.fnla·ibaiçiji:s-- d:U _roJ!ll;.-.:nhi:l:) de SC~!Jros. 

- Rcor•:ani7ac:5o d:-. Eri-;:oda ltiii!~r pelo ~ 
erclo> 11.0 6197, de 6 de ahril «!c 1!';)\i. 

- nu!s;o de Fttr.d•lS rtiblicus de !>nrtc .J.I<•"r" 
!J'ul-m d~ \""il~Ol~S). c~·jaUa r.-:io I;~t.·rt.•!o tl.O -it;.;l', 
:lc 19 de ~·"!OSlO dC> lP-11, t(·•lt!O z;~•J :lP•~-:~do ~-eu 
rC"~hncnto i!•tcrno a 2-1 de ~ .:-•~:-·t, do me!-•no anu4 
lnii:Jbdot a 20 de oott<tbr., ür. ::J31, pa,~v-.a a Ol"'r:lr 
r<';:nlarnwnte cau maro;o de 19.:-1. 

- J.ig:v:~n !lA ~('olC Ft'!'TO\'tária do> rue; .. da 
c..pital rom • \"i~(,":ic; f"i·rrett - ohra ill:ilur-t:anti .. ~i
r.ta, qt:t' t'xi:!iu aterro d~ :»ai• d<~ ·13:!.000 m3 e 
o ói!'SCillam..,nlc; de !Mi.n ele linl.a (~u o!.a. 

- )tato'Üol'.<ro :.tndr.lo t'tn Porto Alr.~e. t'Uia• 
olxu r .. ~:n btida•'as rrn W:i5 e c.:n.:luiü~a t:m 1!1;:'1. 

- F.n:rrl"'S•o do I.rltt'. C(ln&tn;:~n •:n Porto o\• 
lt";"n' .. C'.,ndaid:t'S su:t~ ti!,r:zs E:n l9l:i, ~ma~ec;wii· 
mcmto de :rancle ai,ance bi:;ié::ti~'O. 

- EnrnMpa-:ão do l\.1nro P.:llo\cr.•e - cuia 
liquidac:'io C<.ra redanaacl.õ r.o:- :H•ól Du r.!<>ri:> ena ia· 
ncfrq ÜO 1931. C~.'Inn Í1•1tl -\itria l! :.L"'r ore }tJitns 
('DI~rlll~ aGI d~llf•~Í~3!Sl~à t t"iÍ.\1" u:n,;~ jJltt;t\..i.U d• 
de~-confiano:a f'ln &"C"!ac.io ;."' d, .. n,ai$ ,n ;ti~.-i .. ·ü~ lt:~tl· 
~ári;~s no t:~:3do-. :.-;,:,... tlc!cr.1:in:1: o c~.IO:(" dl .l•i· 
h1:11•:ão rcot~üm,.:n-rin:tn .. ·•··ra f•l)r t.: .... nkcs hJt~di:-i•,.c 
r. "" T~oo~ro. !•)I ;<'\:.da ~ _.,"~c!l;hlc:a •':~r .ti do>t 
Aeior.l~tas a Prt:l\ft:-.1..11 c!:t 34'tl•i ... i•·.m dolo :.c·cn•• ••4 
0.'-'!c<t I>'! lo c...-.. mo df> i:•l :..!<>. Fk"Oit in·~o t'>cla· 
rtteid~~t na prnp;.·_-;t:a. 4ue• o t';i•-.:t.•rho r:J,, \"i:o-:&\"3 nnt 
ato clt' na~r.·an•ill••n.., ma• 'l"r. riit) t'r.~r,r.trand, <.U• 
lr:a ctolucoio que rc'!I~:>IYil'-'f' " inlo'r<'•~~ d~ ert·do> 
r.-a. Dcll),tou t·ao~ nn"tltd~. t:'•~m ~~~'>. n<'.~::hln:. f'nt"ar· 
:::M Pill~.iar.a:11 à n'~I'Mnsaitdtd,'ttlf' dB E,ttut.l. •1'U~ C'OR• 
lic>t& a llq•tiola.:Jo "'' alh.- do llant·O Pl'l•>t<'n<c ao 
!i..ln~o do lU" \~ran,ip ,,., ~ui ~ ·• !i'ttaiC:t,.- d•• ""•· 
-i\'o d,, 1!1>- f<>l ~·nil.tdl a aun:a tcç.iu ~"ret.i.1l tio 
Tuour4J' do F.<t:adu, 
~ Variante elo E~rro'tn a Cr:t.\"Ahl - e1,,., d'" 

ft'a"kk.- \"~1ftf'. "f'iO • t':\t."\IM .lf' A tf .. ~l"!"ft r~rro. i :i r h) 
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enlr• pw.rht Ah·-:rC' • ,;.u:t- :.t.1ri.6. 1 !'!t!.., 1un -:"•'r· 
f'tlt-'O ti. t;t Km •litni1tava :t ::: .. n.~ ..... a~ qo.~ ro~
rlaal\ 11.1 tr~n~ 1'31"11 c h".·•r ;. • ..,, la .-ld:uf,. u·nh •• ). 
(:• ~,. :~r 1 •!M "• "ftt"ttÍit cl•• ,,.ll'totl. f'ttml.•l ... lh·_.t • ma
kn;al, abl'f'Yhmlo a ""''•·• df' mcl\adori;a•. 

- F.nt,..pu.oto Frl·• .. rir!.:~t elo rerte ... rc>rte 
A'rr.,..., ...,. .. -tul"" ..... l<õ:!J. 

_, lll•lltute lle t:amu. 
- Aumento de t5'1 m no eais do porto da ta

pilai. 
- Construcão do Porto de l'rloll "'· 
- Anapliaç .. o e c:on~n·.a~:ão> do p.>no de Rie 

Gr:>nde. 

- Frota RiO.!,'I'an<lcn$e. 
l'ara o tr:an:;purt-e Cc r.•~.·•x!.Jf!.~. '' !l~o C:-an•l~ 

do Sul não contav:1 cor.1 ~4:us: "'rv1,n'"s n-'·;i .. ~. tcn· 
cw uc recorrer ~3 Pmpo;·-.·soo~• tr.an~purl.a.ciur .. .:i Ge ~
lras parles <io I'Jis. 

Ao~t t.·uH'"';t;; (.:ltiÜt .ada:; r.-.; JiiJh;a_, J.; :--:.:! c:-:.~~ :::1~!
!o ;.lta.~, ~ol..;. u err:prcsa~ ~~1pri:!m :ti ~~·n .. ~~.-:~i.:s 
da frrcgu:arid_:.de doOJ pr•viuçàõ .tio ~· .. rtc t.!·J p.i:.s. 
com a • t"lc\·a('..iO dos lr<-tcs nJ.ilrtUmos c» !iw:!, ~UJ~ 
produç~o rra u:;ular. 

ror Isso. o Go,·crr.o dn l::•tad., rc•o:\'e~ u!.,r 
aua pr\~Pl"in lrot:~. para d·.•;;:.to_.lr r'·'.:: .... us .. ~c r.':-.. ~:-. ,u,~ 
Pr«iuc;âo, • !irrrlar.do c-rn (~·. t.t:maro G·• :.Flti ~!:"!1 t.Vn· 
h·ato cC\m um-:.. enmr~r.Ju~ no1.Jn.:h.·.·:1 pa:-a a :::i'.r.~· 
trtk;ão de 5 na.,·!,>~. f!~Jc .!·::tr:arha•n c:n :r.ãi••:.••\ ü\'f'l'l 

pr;;uo de 1:! 01 13 mcsl)s cl~ d~ta d3 a>••r:"l"'"'· 
~ta foi \tma das m~i:; im!JOrl .. nt.-. ... i!tZd.,,~· -.s 

da adm~ni!'ttl·a(~o d<- F:on•s d.a ···.::ti.:a. lr::,·~:.tu;.cn· 
té. apo'-s 0:1 .. C·ln:'!'~ur.cnto~ tlc J:).;"i. .; lr•·:a r~c..~ 
;randcn.$C' co;l.C(tl:J a tr-.n:-;tor:.ar c:ni<"r.lo t: '-'-'J'.Vd 
!•li ,.elidida ao Lvi<lc n .. ~,;~iro. 

- Estiincl:a1 de .(:;u~s d~ Irai: 
rdaç-ão d~ l':~!citnr.:~ de Jrai. c!e~.tl<'mhr~r~u e~ 

Je êi.:irlfo oc. I•:.Jw·:i:-a: 
in~t.1):JçEõ d.'.; obras de s~n"'·~·m•·n•o d ... • .â:.;.l.a 

e e-s:otos; 
t.~o:utr•Jtr'o d\! um b.J!ne.írio n•••i.; ,-o.,~~,~-. ~r.. t-z4 
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Grande chefe militar- que se fez-General no teste difícil do campo de 
batalha - e esplêndido exemplo de homem público, tolerante, conciliador, 
honesto com o dinheiro do erário e incansável realizador, Flores da Cunha 
projetou-se no seu tempo, igualmente, pela dimensão da figura humana que 
ele soube ser em todas as circunstâncias; cavalheiresco, franco, leal, idealista1 

disposto a sacrificar~se pelos amigos, pelos entes queridos, pelo Rio Grande 
do Sul - o maior de todos os seus amores- sem medir e sem temer o preço 
de qualquer ação. 

A figura humana e o político 

Rico e amplo é o anedotário que se alimenta da lembrança e da imagem 
de Flores da Cunha, imagem sempre associada ao fumegante e inseparável 
charuto. Mas, em nenhuma das pequenas histórias que envolvem seu nome 
ele aparece como vilão. Ê sempre o herói, fanfarrão às vezes, é verdade, mas 
valente, bondoso, compreensivo e de raciocínio ágil. É a voz do povo retra
tando a verdade essencial do homem. 

Parlamentar, ele o foi de forma exemplar. Participante, combativo, sem
pre interessado nas boas causas; sempre pronto a lutar pela liberdade, qu~n
do a julgava ameaçada, atento, sempre, democraticamente, ao interesse do 
povo fia sua expreSsão majoritária ... 

Da extensa e valiosa ativídade parlamentar de Flores da Cunha quero 
aqui destacar, apenas, um fragmento do discurso colhido ao acaso, nos anais 
da Constituinte de 46. VejamOs as palavras que ele então pronunciou, entre
meadas de apartes do Deputado Euclides Figueiredo. Foi a 18 de março de 
1946. 

O SR. FLORES DA CUNHA(*)- Sr. Presidente, não tinha 
intensão de ocupar-me do assunto constante da indicação que vai ser 
votada. Não quero, porém, deixar de abordar algumas conside
rações sobre os intuitos que animaram o ilustre representante Sr. 
Coronel Eudides Figueiredo a vir à tribuna em defesa da indicação. 

Em verdade, a anistia concedida aos chamados criminosos 
políticos é inCompleta. t como muito bem a denominou, para os revol
tosos de 1891 o insigne Rui Barbosa- uma ""anistia inVersa". 

Anistia não pode ser restrita. Ou se concede ou se recusa a anis
tia. ( ftfuíto bem}. 

O Sr. Euclides Figueiredo - Ou a anistia é ampla ou se nega a 
própria significação do vocábulo. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Não posso compreender co
mo, tendo sido concedida anistia aos revoltosos de 1935 e 1938, que 
foram postos em liberdade, ainda se mantenham restrições a alguns 
brilhantes e denodados oficiais do Exército, da Marinha e da Aero
náutica, os quais esperam do Governo da República providências 
complementares que os reintegrem nos respectivos quadros. Pode
mos referir os nomes ilustres do Coronel Euclides Figueiredo, do 
Coronel Moreira Lima, do Tenente-Coronel Airton Plaisant do 
Major Alfredo Soares dos Santos e de tantos outros, cujos nomes 
não me ocorrem no momento. 

Todos sabem as profundas ligações pessoais, morais e políticas 
que me ligam ao ilustre e digno Dr. Artur Bernardes, que, depois do 
combate de Guaçuboi, em 24, entendeu de promover para mim a 
concessão das honras de General honorário do Exército. 

O Sr. Euclides Figueiredo- Honra bem merecida por V. Ex• 
(Apoiado.) 

O Sr. Flores da Cunha - Tenho para mim que tanto S. Ex• 
como o seu a!'ltecessor, o brilhante e saudoso Dr. Epitacio Pessoa, e 
honrado e digno Sr. Washington Luís, cometeram grandes erros 
políticos: Epitâcío Pessoa não concedendo, imediatamente depois 
de 22, a anistia, Artur Bernardes deixando de fazê--Io·ao assumir a 
Presidência e, depois, em 26, o Sr. Washirigton Luis, recusando-se a 
decretá-la. 

Não acredito que os anistiados continuem a conspirar e a se 
amotinar. Já afirmei, de outra feita, que nossa tradição é a de anis
tiar o vencedor, o vencido. Quantos males teríamos poupado a esse 
pois se fosse concedida anistia em 22 no govérno Artur Bernardes e, 
depois; no governo Washington Luís! 

O Sr. Euclides Figueiredo - Cessariam as fe~mentações a que 
Rui Barbosa se referiu e eu tive o prazer de assinalar no meu discur-
so . 

O Sr. Flores da Cunha- Ora, se do meu ponto de vista o ven~ 
cedo r anistia o vencido, por que ainda manter as restrições estabele
cidas pelo último· decreto que pôs em liberdade integralistas, comu;.. 
nistas e outros condenados po!íticos? 
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O Sr. Plínio Barreto- Tais exceç"ões desvirtuam inteiramente o 
instituto. 

O Sr. Flores da Cunha - Eu mesmo. condenado por crime 
político pelo Tribunal de Segurança Nacional, pelo fato de ter man
dado comprar armas na Europa para defender a autonomia ao Rio 
Grande do Sul dentro da Federação, eu mesmo deixei de ser anistia
do, mas fui indultado, e indultado contra a minha vontade, quando 
estava a expirar o praia de minha condenação, pois que, condenado 
a um ano de presídio, cumpri dez meses e alguns dias da sentença. 
Quis protestar perante o Presidente do Conselho Penitenciário do 
Distrito Federal, o Ilustre Prof. Lemos Brito, numa carta que a cen
sura deteve antes de ser baixado o decreto de indulto, mas de que te
nho prova fotostática, com o sinete da censura e a respectiva data. 
Dentre muitas outras considerações, eu dizia qu·e os processados co
migo pelo crime de importar armas para o Governo do Rio Grande 
do Sul não deveriam ter sido condenados, mas tão-somente eu, que 
assumi a integral responsabilidade do fato. E depois o indulto, qua
se ac expirar a pena, visou mais humilhar-me do que proteger mi
nha liberdade (Muito bem). Terminava eu o protesto contra o indul
to, lembrando aquele trecho de urna carta que Brutus, do exílio, na 
grécia, mandava ao seu preceptor; o grande Cícero,- "Plutôt ces
ser de vivre que vire par sa grâce". (Muito bem. Palmas.) 

Vejo, Sr. Presidente, que o meu tempo está a se esgotar e há outro orador 
para falar após o meu pronunciamento e toda a Casa estâ ansiosa por ouvi-lo. 
Assim, concluirei dentro em pouco Sr. Presidente. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS), V. Ex• deveria ser o orador único, 
para que o Senado tivesse a ventura de _ou~i-lo- por mais tempo. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR~(PD:'r- BA)- Vejo que a generosidade 
de V. Ex•. está na razão direta do se~ Útlento e da sua cultura. 

Aparentemente distante do hábito da leitura e das coisas do espírito
mais voltado para a ação do que para a contemplação e a reflexão- flores 
surpreendia, às vezes, o interlocutor desprevenido, revelando-se um homem 
culto, versado em poesia francesa, que recitava de cor (dono que era de prodi
giosa memória), como ocorreu naquele encontro acidental que teve com Car
los Drurnmond de Andrade, na sala da Comissão de Justiça da Câmara dos 
Deputados, narrado em artigo do poeta no Correio do Povo, a 14 de no
vembro de 1959. A palestra girou sobre Baudelaire e, então, o velho Flores re
citou sem esforço, entre baforadas de seu inseparável charuto, ~·L'Aibatrós". 

SígnificatiVõ, também, na possível composição de um retrato do General 
é aquele seu encontro com a menina de quatro anos, filha do jornalista Paulo 
Gouvea, no hall do Grande Hotel de Poito Alegre. Firmou-se eTitre ambos 
uma duradoura amizade - no gênero avô e neta - que bem evidencia a 
imensa reserva de humanidade e de ternura, escondida sob a máscara séria e 
grave que costumava ostentar. 

Palavras Finais 

Sr. Presidente. Não desejo estender-me por mais tempo, neste agradável 
exercício de recompor a imagem bela e simpática de Flores da Cunha. A evo
cação dos grandes homens é sempre um estímulo reconfortante para aqueles 
que, como eu, sentem-se prisiOneiros de suas limitações. 

O Rio Grande do Sul já teve toda a sua história política, social e militar 
refletida e condensada nas páginas de O Tempo e o Vento, a saga soberba que 
nos foi legada por Érico Veríssimo. Está faltando, porém, um outro livro
que Verfssirrio não mais poderá escrever, infelizmente - sobre a vida e os 
a tos de Flores da Cunha. ~um desafio que permanece em aberto à intelectua
lidade gaúcha, em particular, e a todos os escritores do resto do Brasil. 

Episódio 

Certa vez alguém perguntou a Flores da Cunha porque não escrevia suas 
memórias. Ele pensou um pouco, avaliando, talvez, o muito que teria a dizer, 
e respondeu:- Por que não tenho tempo. Falta-me a independência econô
mica necessária para isso ... (Esta confissão, entre outras, evoca sua situação 
de pobreza). 

Lamentavelmente, embora sob certo aspecto, que o General tenha leva
do para o túmulo algumas passagens desconhecidas de sua vida, talvez fasci
nantes, penso, todavia, não haver no caso um prejuízo insanável. 

A memória dos homens realmente grandes, como flores da Cunha o foi, 
é construída junto às gerações futuras, não tanto pelo que eles contam na pri
meira pessoa- mas, por mil depoimentos de contemporâneos do herói que o 
próprio tempo incumbe-se de ajustar, uns aos outros, compondo, como nos 
jogos infantis âe armar, figuras e projetando inteira a figura do personagem. 

Lembro, ainda. que o assunto Flores da Cunha está a clamar pelo seu 
aproveitamento cinematográfico. A cinematografia brasileira atravessa fase 
de promissoras realizações e jã tem investido com êxito no trato dos temas 
históricos e a vida e as lutas do General Flores dariam a ela, estou certo, ri
quíssimo rOteirO para a- montagem de uma superprodução. Que a idéia aí fi
que como sugestão que faço aos noss_os bons diretores de cinema. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro meu discurso. Flores da Cunha, 
um século após haver nascido, cresce na admiração e na lembrança de todos 
nós. Ele já é, para todos os brasileiros, um mestre singular da arte de ~·il•er. 

Arte que, para ele, consistiu, sobretudo, em não fugir aos desafios que as si
tuações lhe impuseram e a ter fé, sobretudo nos dias de paz e nos tempos de 
guerra, em Deus e nos homens. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

· Devo começar este discurso, que hã de ser breve, agradecendo ao emi
nente representante da- Bahia a calorosa oração que acaba de proferir, na qual 
evocou com proficiência e riqueza a notável Personalidade de José Antônio 
Flores da Cunha. Em rápido aparte que há instantes, lhe dirigi, disse-lhe que, 
pena não iora S_. Ex' o único orador dil tarde, para que o Senado, através da 
sua palavra e só através dela, prestasse homenagem à memória daquele ilustre 
rio-grandense e saudoso brasileiro. 

O Sr. LomantoJunior (PDS- BA)- V. Ex' me permite uma rápida in
terrupção? (Assentimento do orador.) ~ara manifestar a V. Ex• o meu agra
decimento pelas suas palavras e repetir aquilo que disse há pouco: bem se vê 
que a generosidade de V. Ex• se confunde com o seu talento e com a sua cul
tura. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Sr. Presidente e Srs. Se.. 
nadares: 

Nesta Casa ainda se encontrarri muitos que conheceram a Flores da 
Cunha e guardam na memória os traços da sua' fisiOnomia e os acidentes da sua 
vida. E para eles não precisaria eu dizer que Flores da Cunha era uma perso
nalidade altamente dotada e urna rara, fina e percucicnte inteligência; de uma 
simpatia e uma capacidade de envolver que poucos têm; de uma memória vi
va, verdadeiramente privilegiada; de um conjunto de atributos que explicam, 
só eles explicam, que um homem que tenha levado uma vida tão revoluciona
riamente agitada pudesse discretear largamente sobre assuntos de DireitO, 
sobre questões literárias, sobre problemas histórícos, e particularmente era 
um de seus fortes, sobre história e literatura francesas, e dentro da história, 
particularmente a história militar de França. 

Por falar em militar, Sr. Presidente, nele dois aspectos chamavam parti
cularmente a atenção: o advogado e, num desdobramento do advogado, era o 
político e era o administrador e, de outro lado, o guerreiro que veio a ser. 
Formado em Direito, adVogado rriUitarite, não levou muito tempo para fazer
se politico. E como político foi Deputado E~tadual, Deputado Federal, lote
dente Municipal em Uruguaiana, s-enador. 

A esta Casa chegou em 1930, numa vaga aberta pela renúncia de Carlos 
Barbosa. E chegando em 1930, aqui pouco durou. Praticamente, não foi Se
nador. Logo após haveria de ser Interventor Federal e Governador do Esta
do. Depois de conhecer o exíliO, depois de conhecer a prisão, voltou à ativida
de como parlamentar; como- deputado, em sucessivas legislaturas, represen
tou o Rio Grande. 

Como administrador, Sr. Presidente, revelou-se um ãgil e um fecundo 
administrador. Não vou lembrar, nem sequer sinteticamente, o que fez ele no 
governo do Rio Grande, ainda há pouco relembrado com luxo de pormeno
res pelo Senador baiano, mas, de todas as suas iniciativas no governo do meu 
Estado, devo relembrar apenas uma: a fundação da Universidade de Porto 
Alegre, que haveria de transformar-se na Universidade Federal do Rio Gran
de do Sul. As primeiras escolas de ensino superior do Rio Grande ainda são 
do tempo de Júlio de Castilho. Foi por inspiração de Castilho e, depois, de 
Borges de Medeiros, mas com a presença de Castilho, que foi fundada a Esco
la de Engenharia, a Escola de Medicina e, mais tarde, a Escola de Direito, a 
Escola de Agronomia e Veterinária, enfim, aquele conjunto de escolas que vi
riam a formar o núcleo bastante ne"áC.Ssário para que um laço as congregasse 
pelo decreto do governo Flores da Cunha, ao fundar a Universidade de Porto 
Alegre, creio que em 1934. 

Como poHtico. ainda foi um comandante de raras qualidades, e dissen
tindo do seu chefe, Borges de Medeiros, nos acontecimentos de 32, funda o 
Partido Republicano Liberal, que em grande parte era a continuação do ve
lho partido republicano rio-grandense. E se torna o chefe: de um partido nu
meroso, de um partido aguerrido, e de um partido que dominou, num deter-
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minado período, a vida política do Rio Grande do Sul. Não vou dizer que 
esse período, que essa passagem tivesse transcorrido entre flores e risos. Bem 
ao contrário, foi um período áspero da vida rio-grandense. 

Mas, bacharel em Direito, advogado que teve nome e renome como ad
vogado de júri, espeCialmente como advogado criminal, ele foi também um 
extraordinário chefe guerreiro. Guerreiro ao nosso modo, segundo a geogra
fia e as regras rio-grandenses. Mas o bacharel, o homem de gosto literário, o 
freqüentador da boa literatura, da literatura francesa, é subitamente converti
do em um cabo de guerra. E como tal se revelou um guerreiro de talento. 

Aliás, não foi ele o primeiro na história rio-grandense. Gumercindo Sa
raiva - para ir um pouco atrâs- era nem mais nem menOs um fazendeiro de 
Santa Vitória do Palmar, que os acontecimentos políticos de 91, 92 sagraram 
o chefe revolucionário, um homem de talento tático, um guerrilheiro no mais 
alto sentido da palavra. Com meia dúzia- talvez eu exagere, Sr. Presidente 
- mas com um grupo minúsculo de homens, chegou até as fronteiras de São 
Paulo. Atravessou o Rio Grande, atravessou Santa Catarina, chegou até a 
Lapa. E ali, nas imediações de São Paulo, já quase que sentindo o cheiro da 
Capital Federal, foi ele barrado pelo General Gomes Carneiro. Contam-se às 
dúzias os guerrilheiros, homens do campo, como Honório Lemos, que se fize
ram guerreiros subitamente. Pois esse guerreiro saiu, pode-se dizer, dos sa
lões, dos salões mais finos da sua cidade, da sua Província do Rio de Janeiro. 
E como guerreiro haveria de ser notabilizado pela valentia que chegava até à 
temeridade. Flores da Cunha era, realmente, um homem valente, um homem 
desmedidamente valente. 

Uma vez, ele mesmo, referiu-se àqueles que o criticavam por certas liber
dades que se permitia. Ele era a feito ao jogo; E numa ocasião disse ele mais 
ou menos assim: 

"Recriminam-me por jogar nits coi-ridaS, que tambénljogo car
tas, que, em jogo, perdi uma fortuna no UrUguai, e silenciam, quan
do jogo a vida, os meus bordados de General, que os conquistei na 
linha de fogo." 

Ele tinha um particular orgulho, pelo título de General-honorário, que 
lhe foi concedido pelo Governo Federal, depois da sua atuação naquele ciclo 
revolucionário que começou em 1922, e que só iria terminar ... - não sei bem, 
Sr. Presidente, se já terminou. Mas, pela sua atuação nas campanhas de 23 e 
24, por iniciativa do Governo Federal, ele iria receber os bordados de Gene
ral, que ele gostava de proclamar que os havia conquistado nas linhas de fo
go. 

O fato é que foi realmente um homem de bravura excepcional, um ho
mem valente na mais precisa expressão da palavra. 

Não sei se abuso da paciência do Senado lendo uma página do seu livro 
sobre a Campanha de 23; é aquela em que ele narra o combate na Ponta de 
Ibirapuitã, onde caiu morto o seu irmão de guerra. Diz ele assim: 

O primeirO trOÇO de tropa que conseguiu atravessá-la era con
duzido por meu irmão Guilherme e pelo capitão Luiz Rubim. Se
riam, quando muito, uns vinte homens. O meu iritrépido e desventu
rado irmão foi achar a mortejã do.outr.o_lado da ponte, na quinta 
pedra, à esquerda do terrapleno que lhe prolonga o lastro. 

Junto dele, tombaram mais dois ou três dos nossos homens, to
dos heróis autênticos e lídimos continuadores das tradições gaú
chas! 

Avançava, também, para passá-la quando, à altura da placa co
memorativa da sua inauguração, fui atirigido por um tiro de Mau
ser, que, atravessando o tambor do meu revólver, penetrou-me, em 
estilhaços, no iHaco direito. Quas_e que me derrubou do cavalo~ 

Sentindo~me bem, a ninguém deixando perceber que estava fe
rido, prossegui dirigindo a: ação e conclamando ()S co~panheiro~ ao 
combate. 

Ordenei, porém, ao tenente-coronel Januãrio COrreia, coman
dante do 29 R.C. da Brigada Militar, permanecesse perto de mim, 
para, no caso em que eu viesse a cair, assumisse ele o comando da 
Brigada. 

Desenrolava-se a ação com violência crescente, quando uma 
bala feriu o tenente~cOronel Osvaldo Aranha, atingindo·o, superfi
cialmente, no âpice do pulmão esquerdo. 

Ele estava montado e. no momento de receber o ferimento, 
gritou:-" Agarrem-me, que vou cair!" Achava-me quase ao seu la
do, podendo, por isso, meter-lhe o cavalo em cima e, em voz alta, 
para confortá-lo, dizer-lhe: - '"Não cai nada! Já estou ferido há 
mais tempo e não drsse nada! Não cai nada!" 

E, com efeito; não caiu! Momentos depois, determinei ao 
tenente-coronel Sinhô Cunha que o levasse para o interior da cida
de, seu berço natal e onde tinha parentes muito próximos. 

Durante o fogo e debaixo dele, fui, duas vezes, atê a boca da 
rua de onde partira a primeira carga, com o fim de atrair para a 
ponte muitos elementos que ainda não tinham tomado parte no 
combate e se resguardavam atrás de casas e muros. 

Bem poucos desobedeceram à voz de comando, mas esses fica
ram indelevelmente marcados na paleta. 

Era este o guerreiro, o bacharel em Direito e General-honorârio que, se
gundo suas palavras, conquistou os bordados de general nas linhas de fogo. 

Mas, Sr. Presidente, um dos motivos que me levaram a requerer o apoio 
de muitos dos Srs. Senadores para que o Senado Federal reverenciasse a me
mória de Flores da Cunha, é porque aquele guerreiro inaugurou métodos no
vos na guerra rio~grandense, tisnada pela campanha sanguinária e cruel de 
93. Digo desde logo que Flores da Cunha, valente como era, terminou com a 
degola. Para mim bastava este gesto, esta contribuição à civilização dos pro
cessos bélicos, para que ele fosse lembrado nesta Casa, onde ele esteve por tão 
pouco tempo, embora parlamentar por muitos anos. 

O ciclo de 93, Sr. hesidente, é um ciclo doloroso. Ele contrasta vivamen
te com o decênio de 35(45. Enquanto na Guerra dos Farrapos vingou o cava
lheirismo, a nobreza, na Guerra Civil de 93 preponderou a crueldade, o ban
ditismo, a selvageria. 

Na Revolução Farroupilha, depois de um combate sangrento, em que 
Bento Gonçalves esteve à frente dos seus homens, lutando com o comandante 
legalista da Pr'aça de São José do-Norte, recebe do comandante da Praça 
aquilo que ele havia solicitado para socorrer os feridos. 

Terminada a luta, Bento Gonçalves não se humilha, nem se acanha ao 
pedir ao seu adversârio que lhe socorresse com meios, com remédios para 
pensar as feridas daqueles que haviam sido atingidos na luta da véspera. E o 
comandante legalista manda dar a Bento Gonçalves tudo aquilo de que preci
sava. Qual foi a réplica do chefe farroupilha? Foi libertar os legalistas aprisio
nados naquele combate, mandando-o_s de volta com estas palavras: ' 4 lde e 
dizei-lhe como os livres pagam, de pronto, as suas dívidas". Este episódio 
ocorrido lá na longínqua São Josê do Norte, na frente da Cidade do Rio 
Grande, poderia servir de legenda e de síntese do que foi a Revolução Farrou
pilha. 

O contraste desta guerra, a guerra de 1893, durante a qual chegava-se a 
desenterrar os mortos, numa sanha tétrica de ódio- eu sinto pudor em repe
tir essas coisas - para que nos seus restos mortais se fartassem os corvos! 
Aquela guerra foi marcada pelo fanatismo e pela crueldade; aquela guerra, 
que teve o início a despeito do chefe da oposição rio-grandense, do grande 
Silveira Martins, ao tempo já exilado do Uruguai, dirigir-se aos seus compa
nheiros num telegrama que é um legenda de honra e de nobreza, longo tele
grama do qual eu relembro esta frase: "Chefe de partido, aconselho; correli
gionário, peço: rio-grandense, suplico: guerra civil, não; é o maior flagelo que 
pode cair sobre o povo". Pois a despeito desse sentimento, a despeito dessa 
súpHca dramática, a guerra civil teve início e teve "início porque não poderia 
deixar de ser, tal a onda de violência que começoU a ser cometida, praticada 
desde a capital do Estado até o interior mais remoto. Na capital do Estado, 
quando homens, chefes de famílias eram arrancados de seus lares, para serem 
mortos à luz do dia. 

A guerra civil, a guerra de 93 foi uma guerra tremenda, terrível; o fana
tismo foi a marca domiriaflte. Quem não se lembra, Sr. Presidente, de que a 
legenda, a- ordem era mat?-r, era ca~tigar? Diz um primoroso ensaísta rio
grandense, Carlos Dante de Morais, que nunca tantO se conjugou o verbo 
castigar. Quem não--se lembra daquelas ordens emanadas de um homem de 
talento, de um homem de cultura, de um organizador notâvel, de um homem 
que sem favor, tinha o·molde e a estrutura de um homem de estado, daquelas 
ordens que diziam assim: -

"Adversário não se poupa nem se dâ quartel. Remeto armas e 
munições que pedem. Não poupe adversãrios. castigue nas pessoas 
e bens, respeitando famílias. Viva a República!" 

O mesmo ensaísta, que não pode ser acoimado de faccioso, faz este co
mentário: 

"Serão de algum caudilho rancoroso esses despachos? E de es
tarrecer, mas partiam de um grande chefe republicano que nas suas 
lucubraçõe_s muito teria meditado a divisa positivista: "O amor por 
princ_í~io, a ordeJ!l po_r_base, o progresso por fim". 
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E continua o mesmo escritor: 

.. Jamais a caudilhagem se revestiu de formas mais extravagan
tes e assumiu mais graves proj)OTçõe"s do que nesta luta. Impossível 
seria sistematizar os credos políticos de muitos combatentes, alguns 
dos quais, não se filiando sequer a nenhum partido, vagueavam nes
se caos de convicção e ódion. 

E mais adiante: 

'"Ã sombra ou no_resguardo dessa cumplicidade tácita é que 93 
se torna a foz, o incomensurável estuário da líbido homicida, dos 
apetites de sangue, de violação e massacre, de tudo que destrói a 
pessoa humana e o seu prolongamento patrimonial. 

Esse ambiente de desregramento sem peia, de crua volúpia de 
fazer o mal irrompem em todos aqueles, instintos de ferocidade que 
fazem retroceder o homein à qualidade de monstro, de vampiro, de 
verdugo implacável associando a força da bestialidade à inteligência 
pervertida. 

Daí aquele desrespeito absoluto à criatura humana, martiriza
da na carne e na alma, torturada à maneira oriental, maculada e se
viciada nos sentimentos mais caros e mais puros; aquela vontade ca
nibalesca de chupar o sangue do adversário, de degolar com requin
tes inauditos, de retirar homens da mangueira, às dezenas, "Como um 
gado impotente, e decepar-lhes a cabeça, cort3:r-lhes as orelhas, de 
esquartejar, de esfaquear, de desenterrar os cadáveres e profanâlos, 
de saquear, de roubar, de incendiar, de estuprar perante os pais e ir
mãos amarrados tremendo de ódio e horror." 

Por incrível que pareçam, essas coisas aconteceram no Rio Grande, de
pois da guerra cavalheiresca de 35. 

E verdade, Sr. Presidente, que já então ficava no meu Estado o rescaldo 
das guerras platinas; ficavam, também, os resíduos da guerra contra o Para
guai. Mas o fato ê que essas coisas aconteceram lã. E o único consolo, se ê 
que se pode falar em consolo, é que não apenas no Rio Grande cenas de sel
vageria e crueldade ocorreram; na própria Capital da República, no Rio de 
Janeiro, tão sensível à menor lesão de um direito individual- em tempos, 
em tempos, nos dias de ontem, quando um abuso policial era motivo para 
uma interpelação ministerial e para julgar a sorte de um Ministério - o Rio 
de Janeiro haveria de se transformar, também aquela cidade, numa cena de 
violênciaS e de crimes. 

Recorro à pena sempre magistral de Joaquim Nabuco para retratar, bre
vemente, num período, o que foi o Rio de Janeiro, naqueles dias. Ele compa
ra as agitações de 93 com o período da Regência e diz, referindo-se a que: 

"A Nação agita-se, abala-se, mas não treme nem definha. Um 
padre tem a coragem de licenciar o eXército que fizera a revolução, 
depois de o bater nos seus redutos e de o sitiar nos seus quartéis, isto 
sem apelar para o estrangeiro, sem bastilhas, sem espionagem, sem 
alçapões por onde desaparecessem os corpos executados clandesti
namente, sem pôr a sociedade inteira incomunicável, apelando para 
o seu civisino e não para uma ordem de paixões que tornam todo 
governo impossíveL" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando em 1923, por motivo da reeleição, 
mais uma reeleição, do ilustre Dr. Borges de Medeiros que, segundo a con
vicção generalizada- e hoje parece que é tranqUila verdade histórica -não 
havia obtido os votos necessârios para ser reempossado no Governo do Esta
do, alastra-se, outra vez, o fogo da guerra civil. A lembrança ou as 
lembranças de 93 ainda estavam vivas. Pois neste ambiente coube a Flores da 
Cunha um papel relevante porque, aí, ele teria se revelado o guerrilheiro a 
que hã pouco me referi: valente no ato instintivo, râpido, ágiL E tendo en~ren
tado adversários valorosos em alguns combates campais, ele não praticou e 
não permitiu que se voltasse à prática daquele processo selvagem. Ele aboliu 
o mêtodo sinistro da degola. Ele mesmo disse no seu livro_sobre 23- diz, não 
sem orgulho: 

Nunca senti alegria, e muito menos glória, em combater e ven
cer a meus próprios patrícios. Se, em todas as campanhas em que to
mei parte, alcancei algum mérito, esse, certo, eu o quero para mim, 
porque é meu, foi o de ter banido a degola e imposto, como norma 
intransgredível e de honra, o respeito pelos vencidos, feridos e pri
sioneiros! 

Homo res sacra horni_n_if_ (1) 

Que esse exemplo e essa atitude inspiraram, senão forçaram, a 
outros tão responsâveis quantõ ·eu, ~m seus setores, pela direção da 

guerra,- a adotar idêntico modo de proceder, prova-o o fato de, nas 
últimas refregas, não se terem mais assistido, como no passado, a 
cenas degradantes e cruéis!" 

Para mim, Sr. Presidente, bastava este título, para mim bastava este feito 
para que o Senado rendesse à memória de Flores da Cunha a homenagem que 
hoje lhe rendeu, pela palavra brilhante do Senador Lomanto Júnior e pela mi
nha palavra. Palavra, aliâs, de quem nunca freqUentou a mesma igreja políti:. 
ca do homenageado. 

Encerro, Sr. Presidente, mas não gostaria de fazê-lo sem antes dizer que 
além deste fato, um outro, também, fez com que tomasse a iniciativa de re
querer esta homenagem. É que naquele período de 36/37, quando ameaça
das, gravemente ameaçadas se encontravam as instituições representativas, 
foi ele, de todos os governadores, o único que tomou posição declarada e 
pública em favor das imunidades parlamentares. Tanto assím que,- naquele 
memorável discurso de 10 de julho de 1937, quando João Mangabeira, após 
passar quinze meses e dois dias na prisão, voltou à tribuna parlamentar e 
prestou homenagem a Flores da Cunha por ter sido o único da grei governis
ta, o único Governador a colocar-se ao lado do Congresso em favor das imu
nidades parlamentares. 

E todo mundo sabe que, para que o golpe de Estado de lO de novembro 
pudesse ser dado, foi Preciso que de fosse afastado do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul. Ele renunciou nos últimos dias de outubro de 1937. Pou
co mais de uma semana depois era desfechado o golpe que haveria de fechar o 
Congresso e instaurar o nefando Estado Novo. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que aquele homem dotado com estas 
qualidades, guerrilheiras, também era um homem capaz de fazer amigos. Eu 
vi. As pessoas que eram a antítese, o inverso de Flores da Cunha, tinham ver
dadeira sedução por aquele homem. Chamava-me a atenc·::lio '!sta circunstân
Cia. Homens em tudo diferentes dele dedicavam-lhe un .:arinho, uma de
voção, uma fidelidade verdadeiramente impressionante. 1!- que ele era, entre 
todos os altos e baixos da sua personalidade, ele era um homem generoso, era 
um homem que não sabia odiar. Aquele homem que perdeu o seu irmão Gui
lherme no combate do Ibirapuitã, logo que terminada a Revolução de 1923, é 
homenageado por seus amigos e diz isto: 

"Esqueçamos a luta para lembrarmo-nos de que todos somos 
irmãos. Devemos agor'a, de mãos dadas, marchar pela ampla estra
da fraternidade." 

Os fogões ainda estavam acesos; e aquele homem que perdera na luta um 
irmão falava essa linguagem. Chegando à Câmara, apresenta um projeta-·de 
anis_tia p~ra que fossem beneficiadOs pela lei do esquecimento aqueles que ele 
havia combatido. 

Mas, eu diria, Sr. Presidente, que há um traço da sua juventude que define 
o homem que viría a ser. Estava ele no terceiro ano de Faculdade de Direito 
em São Paulo, quando na Capital paulista chega a notícia da morte, em Mon
tevidéu, de Gaspar Silveira Martins, o grande condestável adversário. E ele, 
de família republicana, interrompe a aula e pede ao professor que suspenda as 
aulas da Faculdade, para que fosse homenagear uma grande figura do Rio 
Grande que acabava de desaparecer. Era o Ximango, era o republicano de 
família e de formação que tinha essa generosidade, essa largueza para prati~ 
car esse gesto, na velha Faculdade, na velha Academia do Largo do São 
Francisco. 

Flores da Cunha, Sr. Presidente, além de bravo, também não sabia 
odiar. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Srs. Senadores: 
Após as belas e eloqUentes orações aqui proferidas em homenagem aJo

sé Antônio Flores da Cunha, por certo que a Mesa e a Presidência nada mais 
deviam tocar do que expressar a sua solidariedade e também o seu agradeci
mento pelo brilho que deram a esta nossa sessão. 

Entretanto, pessoalmente não resiSto à tentaçãO de proferir algumas bre
ves palavras sobre Flores da Cunha. Não apenas por ser aqui, creio eu, o úni
co dos seus colegas, daqueles que com ele participaram- vejo que hã outro, 
o Senador Saldanha Derzi, que também foi colega do Senador Flores da Cu
nha -, vejo que estou equivocado me fazendo mais velho do que pensava. 

Flores da Cunha, para mim, tinha inicialmente um traço que o marcava 
e que é pouco conhecido. 

Flores da Cunha estudou na Bahia. Fez um dos anos do curso de Direito 
na Faculdade de Direito da Bahia. E eu ainda conheci e cunversei com vários 
homens, jâ notáveis, e tarribém com belas mulheres, que se lembravam muito 
da figura do jovem e belo gaúcho: louro, uma barba pontiaguda, olhos de 
um azul-turquesa profundo, e que a todos encantava, com aquelas qualidades 
jã aqui lembradas pelo Senador Paulo Brossard, e que faziam dele, realmente, 
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uma singular figura pela sua simPatia e pela sua capacidade de envolver as 
pessoas, 

Mas, quando voltamos a ter conhecimento, digamos assim, da figura de 
Flores da Cunha, foi por ocasião da RevolUção de 1930, quando ele fez parte 
daquele florão de personalidades que vieram na crista da onda revolucio
nária~ entre as qUais bastaria citar João Neves da Fontoura, Lindolfo Collor, 
Oswaldo Aranha, Maurício Cardoso, Assis Brasil, Raul Pilla. Dificilmente 
um episódio político de um Estado pode reunir um grupo tão ilustre, tão mar
cante quanto este que promoveu, com Getúlio Vargas, a Revolução de 1930. 

Flores da Cunha é também desse gruPo no qual, podemos dizer, falava 
de igual para iguaL 

Conheci-o mais tarde na Câmara dOs DeputadOs- e-era realmeilte aquela 
figura de espadachim, era um proudeur: e tinha a capacidade de encantar e de 
fazer com que todos nós, amigos ou adversários, sé: víssemos !tele as grandes 
qualidades que possuía. 

Não havia maneira dos seus adversários se fixarem eril. outros aspectos 
de Flores da Cunha que não fossem os das suas altas qualidades- qualidade 
de bravura, de generosidade, de inteligência. 

Realmente, como já foi referido, era extraordinário como aquele homem 
que nós conhecíamos, de vida boêmia, noctívago, que atÍ'avessava as noites ca
riocas desperto, era capaz, numa conversa na bancada do Palácio Tiradentes, 
de declamar poesias e poesias de clássicos franceses, de Baudelaire, Racine, 
Corneille, que ele retivera graças a uma memória verdadeiramente privilegia
da. 

E da sua personalidade tão complexa, da qual realmente é um traço mar
cante aquela generosidade referída pelo Senador Paulo Brossard, que o assi
nala corno tendo posto fim àquela prática brutal e também degradante da de
gola dos vencidos, ele trouxe para o Parlamento aqueles mesmos traços de ge
nerosidade e de sentimentalidade. 

Ele era, antes de tudo, um sentimental. E eu, algumas vezes, tive a opor
tunidade de ver Flores da Cunha reconciliar-se com um velho antigo inimigo. 
:B uma cena que talvez possa parecer, assim, um tanto estranha, mas Flores 
da Cunha, naquele impulso, dirigia-se para um antigo adversário, abraçava
o, punha a cabeça sobre seu ombro e chorava. Chorava mesmo! Talvez com a 
incompreensão e a surpresa de muitos que não o conheciam ou não conse
guiam ir-lhe até o fundo da alma generosa e sentimental. 

Mas, na complexidade da sua personalidade, ele era realmente capaz de 
chegar a todos os extremos. E eu me lembro daquela cena, que acho ines
quecível, em que Flores da Cunha saudava a Sr• Evita Peron que tinha, na
quele momento, assento na Bancada de Imprensa, à direita da mesa, do Palá
cio Tiradentes. E como um renascentista, como um cavalheirO, ele fez uma 
das mais formosas orações que é possível fazer a uma senhora de alta: hierar
quia e também de alta beleza. Realmente ele marcou aquela sessão de uma 
maneira indelével, com a sua capacidade de encantar. 

Mas, ao lado disso, ele também era o bravo, o homem que não admitia a 
menor restrição à sua personalidade. Permanentemente, sentava-se na pri
meira cadeira, à direita da mesa, onde puseram, como jâ foi lembrado aqui 
pelo eminente Senador Lomanto Júnior, uma placa que consignava aquela 
presença ilustre, marcante. Daquele lugar ele não abdicava, e era capaz de re
tirar um novato qualquer que ali se sentasse; não permitia, pedia licença e que 
se retirasse. Pois berri, os microfones ficavam àquele tempo - dois - um do 
lado esquerdo e outro do lado direito da mesa, e à me~or suceptibilidade Flo
res da Cunha, largando o charuto, apanhava o nl.lcrofon-e e aí era capaz dos 
maiores impropérios, dos maiores agravos. Mas era como se fosse um trovão 
em céu azul. Logo em seguida, a sua voz se aquietava e ele era capaz de se di
rigir ao contendor e pedir-lhe desculp-as -por aquele m-ollú:-i:tto de exaltação. 

Este foi o Flores da Cunha que eu conheci; uma personalidade marcante, 
mas inconfundível. Não houve ninguém, Pelo menos no meu tempo de Depu
tado, durante as décadas em que estive no Palãcio Tiradentes, não houve nin
guém que pudesse ser comparado a Flores da Cunha: uns foram maiores, ou
tros foram menores, mas nenhum poderia ser comparado a Flores da Cunha 
que era uma personalidade única, que ilustrou, por muitos anos, o Parlamen
to Nacional. 

Portanto, é um ato de justiça que hoje pratícaffioS;-liOmenageando com 
as belas e eloqUentes orações aqui proferidas, que tão bem traçaram e marca
ram a personalidade do grande brasileiro, não quero dizer o grande gaúcho 
porque ele foi realmente um grande brasileiro. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O Sr. !•-Secretário irá pro
ceder à leitura do Expedíente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

(*)MENSAGEM N• 198, DE 1980 
(n'? 351/80, na origem) 

Excelentíssimos senhores· membros do Senado Federal: 
Na forma do artigo 42, inciso V, combinado com o artigo 17, parágrafo 

}9, da Constituição, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Exce~ 
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal; o anexo projetõ de lei que ••aprova o Orçamento Plurianual 
de Investimentos dO Distrito Federal para o triênio 1981/1983". 

Brasília, 29 de agosto de 1980.- João Figueiredo 

(*) A Exposição de Motivos e o texto do Projeto de Lei do Senado fi9 210/80-DF, que- "aprova o Orçamento 
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o ttiênio 1981/1983'•, serão publicados no Suplemento "A" à 
presente edição 

(*) MENSAGEM N• 199, DE 1980 
(n' 352(80, na origem) 

Excelentíss-imos senhores membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 57, inciso IV, combinado com o artigo 17, parãgra

fo 19, da Constituiç8:o, tenho a ho-nra de submeter à apreciação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, o anexo projeto de lei que .. estima a Receita e Fixa a Despe
sa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1891". 

Brasília, 29 de agosto de 1980. -João Figueiredo. 

(*) A E~tposição de Motivos e o te~~;todo Projeto de Lei do Senado n92llf8ü-DF, que "estima a Receita e fixa a 
Despe5a do Distrito Federal oara o Exerclcio financeiro de 198]••. serão oub!icados no Suplemento "B" à presente 
edíçilo. 

OFICIÔS 

Do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 43, DE 1980 
(n9 2.799/80, na Casa de origem) 

De iniciatiVa do Senhor Presidente da República 

Acrescenta inciso ao art. 49 e alínea ao parágrafo único do art. 89 
da Lei n9 5.887, de 31 de maio de 1973, que altera disposições referen
tes ao regime jurídico do Diplomata, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional de decreta: 
Art. I• O art. 4• e o parágrafo único do art. 8• da Lei n' 5.887, de 31 de 

maio de 1973, alterada pelas Leis n•s 6.595, de 21 de novembro de 1978, e 
6.716, de 12 de novembro de 1979, ficam acrescidos do inciso IX e da alínea c, 
respectivamente, com a segu;nte redação: 

"Art. 4• 

IX - afastamento para freqüentar qualquer curso por indi
cação da Administração, com prazo de duração superior a seis me~ 
ses, excetuados aqueles próprios da carreira de Diplomata." 

"Art. 8• 
Parágrafo úniCo. . . _ . _ ...•.... -.............. ~ ....... _. 
c) afastamento nos termos do inciso IX do art. 49." 

Art. 29 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 126, DE !980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de mo
tivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o anexo Projeto 
de Lei que .. acrescenta item ao art. 49 e alínea ao parágrafo único do art. 89 da 
Lei n9 5.887, de 31 de maio de 1973, que altera disposições referentes ao regi
me jurídico do Diplomata, e dá outras providências;'. 

Brasília, 17 de abril de 1980- João Figueiredo. 
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EXPOS!ÇÁO DE MOTIVOS DP/SL/101/310.21, DE 9 DE ABRIL DE 
1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA RELAÇÚES 

EXTERIORES. 

A Sua Excelêncía o Senhor 
João Baptista de Oliveira FlglieireO.O, 
Presidente da Repúblíca. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o 
anexo anteprojeto de leí qüe objetiva estabelecer mais uma hipótese de agre
gação da Diplomata, de que trata o art. 4o da Lei n' 5.887, de 31 de maio de 
1973, quando ocorrer afastamento do funcionário diplomático para freqUen
tar cursos com duração superior a seis meses, por indicação da Adminis
tração, excetuados aqueles específicos de sua carreira. 

2. A medida proposta visa a ampliar o rol de afastamentos que podem 
durar mais de seis meses e que determinam a agregação. 

3. O acréscimo de uma alínea ao parágrafo único do art. 89 da mencio
nada lei tem em vista permitir que o agregado, no caso em apreço, possa obter 
progressão por merecimento, o que é de todo justificado, em face da utilida
de, para a Administração, dos conhecimentos que estão sendo adquiridos 
pela freqUência do curso. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, os protestos do .. meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.887, de 31 DE MAIO DE 1973 

Altera disposicões referentes ao regime jurídico do Diplomata, e 
dá outras providências. 

TITULO II 

Da Agregação do Diplomata 

Art. 49 O Diplomata temporariamente afastado do exercício de seu 
cargo serã agregado nos seguintes casos: 

I- licença para trato de interesses particulares por prazo superior a seis 
meses: 

II - licença especia·l por prazo superior a seis meses; 

III- licença por motivo de doença por prazo superior a seis meses, sal
vo em caso de acidente em serviço ou doença contraída em decorrência de 
condições peculiares ao exercício da profissão; 

IV- licença por motivo de doença em pessoa da família por prazo supe
rior a seis meses; 

V - desempenho de cargo, função ou encargo em outros órgãos da Ad
ministração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios; 

VI - exercício em organismo internacional de cargo ou comissão que 
impeça o efetivo desempenho da função de Diplomata; 

VII - desempenho de mandato eletivo; 
VII I - afastamento do exercício do cargo para acompanhar o cônjuge, 

funcionário da Carreira de Diplomata, removido para posto no exterior ou 
que jã se encontre -servindo no exterior. 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no item V deste artigo os ca
sos de afastamento para o desempenho de cargo, função ou encargo nos Ga
binetes Militar e Civil da Presidência da República, nos órgãos de assessora
mente direto do Presidente da República-previstos no art. 32, itens I, II e III, 
do Decreto~lei n'i' 200, de 25 de fevereiro de 1967, para o exercício das funções 
de Assistente do Comando e do Corpo Permanente da Escola Superior de 
Guerra, bem como de Chefe da Secretaria de Cooperação Econõmica e Téc
nica Internacional (SUBIN) do Ministério do Planejamento e Coordenação 
Geral. 

Art. 8~' Não poderá haver progressão funcional do Diplomata agregado, 
exceto nos casos dos itens II e III do art. 49 

Art. 91' O o-cupante de cargo da Carreira de Diplomata não terã direito à 
retribuição, enquanto durar a agregação prevista nos itens I, VI, VII e VIII 
do art. 49 

Lei: 

LEI N• 6.595, DE 21 DE NOVEMBRO DE !978 

Altera disposições da Lei n"' 5.887, de 31 de maio de 1973, que 
dispõe sobre o regime jurídico do Diplomata. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Art. ]o O art. go e o§ 30 do art. 10 da Lei n' 5.887, de 31 de maio de 
1973, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8~' Não poderá haver progressão funcional do Diplomata 
agregado nos termos dos itens I, IV, VI e VIII do art. 49 

Parágrafo único. Não poderá haver progressão, por mereci
mento, do Diplomata agregado nos termos desta Lei, salvo dos ocu
pantes dos cargos de Conselheiro e de Ministro de Segunda Classe, 
agregados de conformidade com o item V do art. 41'" 

"Art. 10 ............................................. . 
§ 3'i' No caso dos itens I e VI do art. 49, o Diplomata só poderã 

voltar a ser agregado, pelo mesmo motivo, decorrido dois anos a 
contar do término da agregação anterior." 

Art. 2'? Ficam revogados os art. 13 da Lei n'i' 5.887, de 31 de maio de 
1973, e demais disposições em contrário. 

Art. 31' Esta l~i _entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 21 de fi:OVembro de 1978; 1571' da Independência e 9Q'i' daRe

Pública. - ERNESTO GEISEL - Antônio Francisco Azeredo da Silveira. 

LEI No 6.716, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979 

Altera disposições da Lei n"' 5.887, de 31 de maio de t 973, refe
rentes à agregação do Diplomata. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. 19 O parágrafo único do art. 41' e o parágrafo único do att. 8'i' da Lei 

n• 5.887, de 31 de maio de 1973, alterada pela Lei no 6.595, de21 de novembro 
de 1978, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. go .................•......•...........•..••.... 
Parágrafo único. E_xcetuam-se no disposto no item V deste ar

tigo _os casos de afastamento para o desempenho de cargo, função 
ou encargo de ocupação privativa de Diplomata nos G.ibTnetes Civil 
e Militar da Presidência da República e nos órgãos de assessora
mente direto do Presidente da República, previstos no art. 32 do 
Decreto-lei n~' 200, de 25 de fevereiro de 1967." 

••Art. 8~' ...... , ........... ~.·~······················~···· 
Parágrafo único. Não poderá haver progressão, por mereci

mento, do Diplomata agregado nos termos desta Lei, salvo nos ca
sos de: 

a) ocupante dos-cargos dC Conselheiro e de Miriistro de Segun
da Classe, agregados de conformidade com o item V do art. 49; e 

b) ocupantes dos cargos de Segundo-Secretário e de Primeiro
Secretário agregados de conformidade com o item V do art. 4'i', para 
o exercício de cargo, função ou encargo nos Gabinetes Civil e Mili
tar da Presidência da Repúblicat bem como nos órgãos de assessora
mente direto do Presidente da República previstos no art. 32 do 
Decreto-lei n'i' 200, de 25 de fevereiro de 1967." 

Art. 29 Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Art. 39 Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 12 de novembro de 1979; !58' da Independência e 91 o da R e· 

pública. - JOÃO FIGUEIREDO - R. S. Guerreiro. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Serviço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No44, DE 1980 
(N' 2.887(80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

_Revoga o art. 4o:> da Lei""' 6.516, de 13 de março de 1978, que de
clarou em extinção o Quadro de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de 
Oficiais da Ativa da Aeronáutica, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }I' Fica revogado o art. 49 da Lei n'i' 6.516, de 13 de março de 1978, 

que declarou em extinção o atual Quadro de Oficiais Farmacêuticos do Cor
po de Oficiais da A ti v a da Aeronãutica. 
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Art. 29 O Quadro de Oficiais FarmaCêuticos, com o efetivo existente 
em 14 de março de 1978, é reincluído na constituição do efetivo de pessoal mi~ 
1itar da ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz, de que trata o itein 
I do art. J9 da Lei n96.516, de 13 de março de 1978. 

Art. J9 Dentro do efetivo fixado na Lei n96.516, de 13 de março de 
I 978, fica o Poder ExecutiVo autorizado a alterar o atual efetivo do Quadro 
de Oficiais Farmacêuticos, para compatibífi.Zã~lo com as necessidades dos ser
viços da Aeronáutica. 

Parágrafo único. Para a eXecUÇão do disposto neste artigo, poderá o 
Poder Executivo reverter ao Quadro de Oficiãís Farmacêuticos as vagas de
correntes de promoções ou desligamento do serviço ativo de Oficiais de Qua
dros declarados em extinção, desde que tal providência não acarrete prejufzo 
às promoções dos Oficiais existentes nos postos hierarquicamente inferiores. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 147, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 51 da Constítuição, tenho a honra de submeter à 

elevada deliberação de Vossas Excelências, acoritpanhado de Exposição de 
Motivo do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, o anexo projeto de lei 
que "revoga o artigo 49 da Lei nl' 6.516, de 13 de março de 1978, que declarou 
em extinção o Quadro de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de Oficiais da Ati
va da Aeronáutica, e dã outras providências". 

Brasília, 30 de abril de 1980. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 67/GMI, DE 2 DE OUTUBRO DE 
1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AERONÁUTICA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Cumprindo orientaÇão do então Presidente da República, antecessor de 

Vossa Excelência, este Ministério, quando da proposta de reajustamento do 
efetivo do pessoal militar da ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de 
paz, solicitou fosse declarado em extinção o Quadro de Oficiais Farmacêuti
cos do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica. 

2. Aquela providência foi concretizada através do artigo 49 da Lei 
n' 6.516, de 13 de março de 1978, publicado no Diáfio-Oficia!ao dia 14 subse
qüente, assegurando aos Oficiais integrantes do Quadro posto em extinção o 
direito a promoção-;-mediante o preenchimento das condições básicas de aces
so previstas na Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas, 
de acordo com o efctivo então fixado. 

3. Decorrido, agora, mais de I (um) ano da referida extinção, este Mi
nistério, apesar de reconhecer o aspecto global e genérico que teria motivado 
tal providência, julga oportuno realinhar os motivos e argumentos, abaixo es
pecificados, que sugerem a reavaliação do assunto e a conseqüente reformu~ 
lação do referido ato, visto que os efeitos negatiVos, a curto prazo,já se fazem 
presentes: 

a) O Oficial do Quadro de Farmacêuticos da Aeronãutica é o único pos
suidor da Mão-de~obra específica e indispensável à execução daS atividades 
da área da Bioquímica, área em que se conjugou a medicina, a química e a 
física para encaminhament-o da solução de todos os problemas relacionados 
com os cuidados assistenciais globais à saúde; 

b) que a gradual rarefaçilo e o futuro esvaziamento completo desse Qua~ 
dro de Oficiais do MiniStério da Aeronáutica; conseqüência inexorável da Lei 
que decretou a sua extinção, dificulta a manutenção de um padrão mínimo de 
segurança necessário à execução de atividade assistencial no campo de saúde, 
desencorajando qualquer tentativa de aperfeiçoamento e desenvolvimento em 
busca de melhores resultados. Ameaça ainda seriamente a operacionalidade 
das Organizações Militares de Saúde existentes e as . que estão por se ativar; 
afeta o moral e o nível de aspiração daqueles Oficiais do Serviço de Saúde, 
corrói a sua confiabilidade, e, em última análise, pOe em risco a saúde e a 
vida dos nossos comunitários, os mesmos aos quais por lei se asseS:ura o direi~ 
to a uma assistência no mais alto padrão possível; 

c) o Quadro de Oficial Farmacêutico da Aeronáutica, criado pelo 
Decreto-lei n' 8.380, de 17 de dezembro de 1945, tem demonstrado no decor
rer destes 32 anos, em que vem emprestando sua- efetiva colaboração ao Ser~ 
viço de Saúde da Aeronáutica, um alto grau de eficiência e interesse profissio
nal nas missões que lhe são atribuídas; 

d) a Lei n,., 5.991, de 17 de fevereiro de 1973, que dispõe sobre o controle 
sanitário de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, em seu artigo 211, 
diz: uAs disposições desta Lei abrangem as unidades congéneres que inte-
gram o serviço público civil e militar da administração direta e indíreta, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos TerrÍ(órios, dos Municípios e 

demais entidãdes paraestatais, no que concerne aos conceitos, definições e 
responsabilidade ~écnica"; 

e) esta mesma Lei, em seu artigo 15, diz: "A Farmácia e a Drogaria te
rão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no Con~ 
selho Nacional de Farmácia, na forma da Lei". Parágrafo 19- "A presença 
do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funciona~ 
menta do estabelecimento". 

Só esses textcis legais, acima citados, justificam a necessidade dp Farma~ 
cêutico Militar. Além disso, o mesmo se torna necessário devido à suares
ponsável presença nos LaboratóriOs de Análises Clínicas, que na Aeronáutica 
já estão todos sob a responsabilidade executiva dos Oficiais Farmacêuticos; 

f) somente duas classes profissionais no Brasil podem exercer a especia~ 
lidade de Análises Clínicas, o Médico Patologista Clínico e o Farmacêutico-
Bioquímico. -

Nos últimos dez anos, em nove concursos para Médicos, ingressaram 
apenas dois médicos da citad~ especialidade. 

g) O FarmacêuticO é formado especificamente para a ãrea de Análises 
Clínicas, com um currículo atualizado às necessidades do funcionamento do 
Serviço de Saúde da Força Aérea; 

h) A necessidade dos referidos profissionais se justifica, portanto, em 
função das atividades específicas, exercidas, entre as quais e especialmente a 
de Análises Clínicas nos Hospitais e Esquadrões de Saúde, além da Bromato
logia, na Toxicologia e da Farmácia Industrial, todas de grande valia e essen~ 
ciais para o funcionamento do Serviço de Saúde; 

i) Atualmente, quarenta e sete oficiais Farmacêuticos prestam seus ser~ 
viços profissionais na especialidade de Análises Clínicas nas Organizações do 
Serviço de Saúde da Aeronáutica; 

j) A necessidade dos Oficiais do referido Quadro se justifica, ainda, de
vido à existência do Laboratório Químico~Farmacêutico da Aeronáutica, 
criado pelo artigo 25 do Regulamento da Diretoria de Saó.de da Aeronáutica, 
aprovado pelo Decreto n'i' 68.648, de 21 de maio de 1971, e cuja Autonomia 
Administrativa foi determinada pela Portaria n'i' 1.326/GMJ, de 24 de no
vembro de 1978, onde dez Oficiais Farmacêuticos desempenham a especiali~ 
dade de Farmácia Industrial, fabricando mediçamentos a preço de custo para 
a Força Aérea Brasileira e para a Central de Medicamentos (CEME), através 
de Convênios lavrados entre esta e o Ministério da Aeronáutica; 

I) O Laboratório Químico Farmacêutico, através dos Oficiais Farma
cêuticos nele lotados, vem promovendo apoio aos Órgãos do SINF AER na 
realização de análises toxocológicas, identificando drogas e outros materiais 
apreendidos; 

m) O Laboratório Químico Farmacêutico vem cumprindo, pelos seus 
Oficiais Farmacêuticos, um programa de Análises Bromatológicas de Rações 
Operacionais usadas na Força Aérea Brasileira, conforme solicitação da Sub~ 
diretoria de Subsistência da Aeronáutica; 

n) O Ministério da Aeronáutica assinou Convênio com a Central de Me
dicamentos, para modernização do LQFA, num total de Cr$ 3.587.190,02, 
envolvendo a aquisição de aparelhagem adequada a urna melhor produção e 
assim a possibilitar o cumprimento dos Convênios de fabricação, ação de alto 
alcance social na ârea da Previdência; 

o) No campo das pesquisas biológicas, conseguiu o Laboratório 
Químico~Farmacêutico da Aeronáutica- LQFA, a transformação de cris
tais de insulina em produto acabado, utilizando uma técnica de Controle de 
Qualidade desenvolvida por Oficiais Farmacêuticos de seu efetivo. Essa técni
ca permitiu eliminar o anterior proceSso de radioimunoensaio, de preço ele
vadíssimo, por usar material importado e de curta duração. 

O LQFA é ainda o único Laboratório Nacional que supre a CEME e o 
Ministério da Aeronáutica com Insulina Regular 40 UI; 

p) O programa de Controle de Corrosão (OT-FAB-0025-SEMA-1), 
aplicável a todas as aeronaves e equipamentos aéreos e terrestres da Força 
Aérea Brasileira~ é chefiado por Oficial Farmacêutico com curso de Controle 
de Corrosão, atualmente subordinado à Diretoria de Material da Aeronáuti
ca- DIRMA. 

O programa inclui um item, "'Contaminação de Combustível", que exige 
análises químicas e testes laboratoriais, para a determinação de micro-organis
mos (fungos), água, substâncias estranhas em suspensão, e controle de anti~ 
fungo e antigelo (Atividades afetas ao Oficial Farmacêutico por possuir em 
seu Curriculum de formação profissional a disciplina de Microbiologia). 

Ainda na seleção de produtos químicos de prevenção à corrosão, tais co~ 
mo: detergentes, solventes, desemgraxantes, descarbonizantes, são realizadas 
rigorosas análises químicas de laboratório para verificação de correspondên~ 
cia com requisitos padrão, atribuições estas que estão diretamente ligadas à 
atividade de ·Bioquímica e Farmácia; 
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q) A medida de extinção, quari-do proposta, visaria a atingir as três ar
mas. Entretanto, o Exército não o foi, estando, inclusive, no momento, recru
tando pessoal, através de concurso público, para preencher seus claros; 

r) A futura ativação do Centro Hemoterâpico do Galeão, em Convênio 
com o Ministério da Saúde, deverá absorver cerca de 19 Oficiais Farmacêuti
cos; 

s) Na situação atual, o efetivo de Oficiais Farmacêuticos já está deficien
te para cobrir as necessidades e recompletamento de vagas; 

t) Até ao fim do exercício de 1979, nove Oficiais do Quadro de Farma
cêutico da Aeronáutica serão transferidos para a Reserva, compulsoriamente, 
por idade--limite nO Posto e ainda mais três no primeiro semestre de 1980; 

u) Caso persista essa situação, -eSte Ministério não contará com profis
sionais em número suficiente para cobrir a demanda, tendo em vista, tam
bém, o efetivo necessário para o novo Hospital de Aeronáutica do Galeão, 
onde um moderno Laboratório de Análises Clínicas está sendo montado; 

v) O Quadro de Farmacêutico, há mais de vinte e cinco anos, não sofreu 
remanejamento em sua constituição, razão pela qual seus Oficiais, em grande 
parte, caem na compulsória por idade limite, às vezes, ainda como Primeiro
Tenente; 

x) A atual distribuição de posto no referido Quadro é defeituosa, pois 
não permite o acesso adequado dos-Prinieíros..:TeneriteS-a C3pitão, principal
mente pela revogação da Lei n9 1.252, de 2 de dezembro de 1950, que estabe
lecia limite de tempo para os OficiaiS Subalternos atingirem o Posto de Capi
tão; 

z) O Plano de Aplicação e recompletamento dos Recursos Humanos, na 
área da Diretoria de Saúde, prevê maior número destes profissionais. 

4. Em fa:ce do exposto, terifiO-a honra de submeter à elevada apreciação 
de Vossa Excelência o anteprojeto de Lei reativando o Quadro de Oficiais 
Farmacêuticos do Corpo de Oficiais da Atíva da Aeronâutica. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu mais profundo respeito. - Délio Jardim de Mattos, Ministro da Ae-
ronáutica., -

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N•6.516, DE 13 DE MARÇO DE 1978 

Dispõe sobre o reajustamento do efetivo de pessoal militar da ati
va da Forca Aérea Brasileira, em tempo de paz, e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 19 O efetivo de pessoal militar da ativa da Força Aérea Brasileira, 
em tempo de paz, passa a ter a seguinte constituição: 

l-Ofic-iais 

a) Quadro de Oficiais Aviadores: 

Tenente-Brigadeiro-do-Ar ..... -.- .. ·-· ........ -·- ..•. .._ .. . 
Major-Brigadeiro-do-Ar ... ~-·-·--·-· ... ~· .•...•....... 
Brigadeiro-do-Ar ......•........... ___ .. _ ....... _ 

Coronel ··········-·····~-·-~---~··-······-··~······· 
Tenente-Coronel ......... ·-·. -~-·--~- ....•....•..•. 
Major ........ _ ......•..• ·-·~- .•.......••....•... 

Capitão ················-··········-···--·~··········· 
1"'-Tenente .......... ·- .--.... ··---~· .- ..••..•.•.....• 
29-Tenente ........... _ ..... -·~· .... - .••.. ·-· ......•. 

b) Quadro de Oficiais Intendentes: 

Major-Brigadeiro .......... ·-· ..........•....•.... 
Brigadeiro ..............•. ·-· •.................•. 
Coronel ............ _ .. _, .......... -~ .--.- ...•... ~- .. 
Tenente-Coronel ........................•.. -..... 

Major ···············-· .. --·-····-············· 
Capitão ............. _ ...... _, ___ ---· ....... -..• 
}9-Tenente .............. -.-. ·~ ~·· ...•...• 4 _,, --·~·. 
29-Tenente .... , .......... _ .... ., ... -............ ·. • .. . 

c) Quadro de Oficiais Médicos:-

Major-Brigadeiro ..... ,_. ·--·-,_,'A'""' ••• ,,, ••••• _ •••••• ~ 
Brigadeiro- ................... ,_ ......•.. ·-4 ••••••• 

Coronel ················-~---················~··· 
Tene-nte-CorOnel ..... ~ ........ _ ... ·--· ........... . 

Major ·············~~······~··~················ 

5 -
18 
29 

!50 
300 
450 
550 
500 
variável 

1 
3 

30 
70 

130 
180 
170 
variável 

I 
3 

30 
60 

100 

Capitão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
1 v. Tenente ....................................... ~ variável 

d) Quadro de Oficiais- Engenheiros: 

Major-Brigadeiro ................. _,.............. 1 
Brigadeiro ...... ,_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Coronel . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . 20 
Tenente-Coronel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Major ....................................... -·· 50 
Capitão .•..•........................ _ •...•..• _. 100 
}9-Tenente ......... ~-·. ~ •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . variável 

e) Qlladio de OfiCi31S beritist"as 

Coronel ·~· .........•......................• ~... 1 
Tenente-Coronel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Capitão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . • 16 
19-Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . variável 

f) Quadro de OficiaiS Especialistas em Avião: 

Teriente-Corond ~................................ 5 
Major ...............................•.... _ ... _. 20 
Capitão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
}9-Tenente . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

g) Quadro de Oficiais Especialistas em Comunicações: 

Tenente-Coronel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Major . . . . . . . . . . . .. .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Capitão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 60 
lV-Tenente ............. ·-·-··· ......• A............. 100 
29-Tenente .............•............• -·........... variável 

h) Quadro de Oficiais Especialistas em Armamento: 

Tenente-Coronel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2 
Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Capitão ····························--·-········· 20 
19-Tenente .......................... -.-........... 30 
29-Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . variável 

i) Quadro de Oficiais Especialistas em Meteorologia: 

Tenente-Coronel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
M~M .......................................... 10 
Capitão ............... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
}9-Tenente ._ ............. -........................ 40 
2'i'-Tenente .......•.. ,_,............................ variável 

j) Quadro de OfiCiais Especialistas em Controle de Tráfego Aéreo: 

Tenente-Coronel .....• ·-·. ~--·---- .. _ .••....•...... 
Major ............ ····--···· .... ····-····· ········-- 10 
Capitão .............................•.............• 25 

!•-Tenente ··················--······· .. ········· 50 
29-Tenente ...........•...•.••..... ·--.............. variável 

1) Quadro de Oficiais Especialistas em Fotografia: 
Tenente-Coronel . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .• . . . . . . 4 
Capítão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
!•-Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
29-Tene'i:Jte ..... ~-.................................. variâvel 

m) Quadro de Oficiais de Infantaria de Guarda: 

Tenente-Coronel ........... -..................... S 
Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Capitão ................................... _ . . . 60 
!'?-Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
29-Tenente ........... --•... -.. _.-. · · · · · · · · · · · · · · · ·-· · · · 

2- Praças Especiais 

a) Cadetes da Academia da Força Aérea, Alunos de Curso 
de Formação de Oficiais e Alunos da Escola Prepara-

variável 

tória de Cadetes do Ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 
b) Alunos dos Centros de Preparação de Oficiais da 

Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 200 
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c) Alunos da Escola de Especialistas da Aeronáutica . . 2.200 

3- Praças 

a) Suboficiais e Sargentos das diversas especialidades do 
Corpo do Pessoal Graduado .......•..•.......•... 17.000 

b) Cabos e Soldados de I• e 2• Classes . . . . . . . . . . • . . . . 23.000 
c) Taifeiros das diferentes graduações " ...... :... .•. . . . 3.700 
d) Voluntários das diferentes especialidades do ~orpo do 

Pessoal Graduado ... : ................ •···.. . .. . .. . 1.000 

Art. 29 Os atuais Oficiais-GenCr31S --da categoria de engenheiros do 
Quadro de Oficiais Aviadores Serão numerados, respeitadas suas posições re
lativas, no mesmo Quadro, ocupando vagas abertas em decorrência dos efeti
vos fixados nesta Lei. 

Art. 3' Aos atuais Oficiais do Quadro de Administração e do Quadro 
de Especialistas em Suprimento Técnico, do Corpo de Oficiais da Ativa da 
Aeronáutica, ambas em extinção, é assegurada a promoção nos respectivos 
Quadros, de acordo com o efetivo fixado peJa Lei n9 5.376, de 7 de dez~mbro 
de 1967, alterada pela Lei n95.585, de 30 de junho de 1970, mediante o preen
chimento das condições bãsicas de acesso previstas na Lei de Promoção de 
Oficiais da Ativa das Forças Armadas. 

Art. 49 É declarada em extinção o atual Quadro de Oficiais Farmacêu-
ticos do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica. . 

Parágrafo único. Aos Oficiais do Quadro de que trata este artigo é asse
gurada a promoção no respectivo Quadro, de acorodo com o atual efetivo, 
mediante o preenchimento das condições básicas de acesso previstas na Lei de 
Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas. 

Art. 59 Dentro do efetivo fixado nesta Lei, fica o Poder Executivo au· 
torizado a promover as medidas necessárias ao melhor aproveitamento do 
pessoal para atender aos serviços de Quadros, desde que tal providência não 
acarrete prejuízo às promoções dos militares existentes. 

Art. 69 As vagas resultantes da aplicação desta Lei serão abertas a par~ 
tir do ano de 1978 e preenchidas da seguinte forma: 

a) as de Oficiais, em 3 (três) etapas nas datas previstas na Lei de Pro
moções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas; 

b) as de praças, de acordo com o Regulamento do Corpo do Pessoal 
Graduado da Aeronâutica; 

c) as de praças especiais, de acordo com a legislação em vigor e ins
truções baixadas pelo Ministério da Aeronáutica. 

Art. 79 As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas 
à conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União. 

Art. 89 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 9' Ficam revogadas as Leis n•s 4.653, de 31 de maio de 1965, 

5.376, de 7 de dezembro de 1967, e 5.585, de 30 de junho de 1970, e demais 
disposições em contrário, ressalvado o disposto no art. 39 desta Lei. 

Brasília, 13 de março de 1978; !57• da Independência e 90• da República. 
- Ernesto Geisel. 

(Às Comissões-de Segurança Nacional e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 45, DE !980 
(n' 1.761/79, na Casa de origem) 

Regulamenta o exercício da profissão de Supervisor Educacional 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A Supervisão Educacional tem por finalidade garantir a eficiên

cia e a eficácia do processo educacional, no âmbito dos sistemas educacionais 
(federal, estadual, municipal e particular), em seus diferentes níveis, graus e 
modalidades de ensino e na área empresarial. 

Art. 29 O exercício da profissão de Supervisor Educacional é privativo 
dos portadores de diploma de curso superior, devidamente registrado em ór
gão próprio do Ministério da Educação e Cultura: 

I - de Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Edu
cacional e experiência comprovada de 2 (dois) anos de docência; 

II -emitido por instituições estrangeiras de ensino superior congêneres, 
devidamente revalidado e regístrado como equivalente ao diploma menciona-
do no inciso anterior, na forma da legislação em vigor; _ 

III -de Pós~Gradução em Educação, na ârea de Supervisão Educacio
nal; 

IV - de licenciatura plena específica da área de magistério, com especia
lização em Supervisão Educacional a nível de graduação. 

§ f<? Os que jã exercem a profissão de Supervisor Educacional, habilita
dos de forma diferente da estabelecida na presente lei e qualificados em cur· 

sos ministrados para formação de Supervisores de Ensino, antes da vigência 
da Lei n<? 5.692, de II de agosto de 1971, poderão atuar no ensino de 19 grau. 

§ 29 .E: assegurado o direito de exercer a profissão de Supervisor Educa
cional aos formados em Pedagogia que tenham ingressado no curso antes da 
vigência do Parecer n• 252, de II de abril de 1969, do Conselho Federal de 
Educação, e que estejam no exercício _da_ função supervisora. 

§ 39 Aos profissionais referidos no parâgrafo anterior devem ser garanti~ 
das oportunidades de atualização, especialização e aperfeiçoamento em Su
pervisão, mediante comprovação do exercício da profissão. 

Art. 39 Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros pro
fissionais igualmente habilitados na forma da legislação específica, o Supervi
sor Educacional poderá: 

1 - analisar continuamente o sistema educacional em funcionamento; 
11 - fornecer aos planejadores educacionais elementos para realimen-

tação do sistema educacional; 
III - fornecer subsídios para a reformulação de diretrizes curriculares; 
IV - introduzir inovações educacionais no sistema; 
V - dinamizar o processo de desenvolvimento do currículo; 
VI - promover o aperfeiçOamento profissional dos educadores em ser

viço, em caráter permanente; 
VII - promover o aperfeiçoamento constante do processo ensino

aprendizagem nos sistemas de ensino federal, estadual, municipal, particular 
e na área empresarial; 

VIII - proporcionar, aos envolvidos no processo educacional, uma per
cepção global em Educação; . 

IX- estimular o espírito de investigação e a criatividade dos envolvidos 
no processo educacional. 

Art. 49 O Supervisor Educacional atuarâ nas âreas de currículo, subsis
tema ensino-aprendizagem, processo educacional e desenvolvimento de re
cursos humanos, inclusive na ârea empresarial. 

§ 19 Na ârea de currículo, a atuação do Supervisor será nos órgãos de 
Coordenação dos sistemas educacionais, em nível federal, estadual, munici
pal ou particular e na área empresarial e em unidades escolares, nos diferentes 
graus, níveis e modalidades de ensino: 

I - nos órgãos de Coordenação do sistema educacional, serão de sua 
competência: 

a) participaÇão no diagnóstico e na definição de diretrizes curriculares; 
b) planejamento da implantação do currículo; 
c) coordenação da execução das diretrizes curriculares; 
d) acompanhamento e avaliação das propostas de currículo das unidaa 

des escolares; 
I I - nas unidades escolares, serão de sua competência: 
a) coordenação de planejamento curricular; 
b) acompanhamento das atividades curriculares; 
c) avaliação do currículo. 

§ 29 Na área do subsistema ensino-aprendizagem, a atuação do Supervi
sor será em unidades escolares de todos os graus, níveis e modalidades de en~ 
sino, e na ãrea empresarial. sendo de sua competência: 

a) planejamento, coordenação. acompanhamento e avaliação do subsis
tema; 

b) treinamento, em serviço, do pessoal docente. 

§ 39 Na área do processo educacional, a atuação do Supervisor será em 
órgãos de Coordenação do sistema educacional, a nível federal, estadual, mu
nicipal ou particular e na ârea empresarial: 

I - serão de sua competência: 
a) participação -no pl3nejamento e na avaliação do sistema educacional; 
b) coordenação e acompanhamento de processo educacional; 
c) estruturação, ímplantação e coordenação do sistema de superv1sáo; 
d) avaliação do sistema de supervisão; 
e) participação no treinamento de supervisores, professores e de outros 

profissionais da área empresarial; 
II - compete ainda ao Supervisor: 
a) desenvolver atividades integradas com os demais especialistas que 

atuem no campo educacional; 
b) assessorar os órgãos superiores nas decisões educacionais; 
c) participar de atividades. junto a empresas e instituições sociais, que 

visem a integrar a escola no meio ambiente; 
d) prestar cooperação técnica em Supervisão a órgãos nacionais, esta

duais, ou municipais- e pa-rticulares; 
e) desenvolver atividades profissionais em outras instituições públicas 

ou particulares; 
f) treinar recursos humanos; 
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g) lecionar disciplinas de sua ãrea específica, satisfeitas as exigências da 
legislação vigente. 

Art. 59 É de direito dos Supervisores Educacionais se organizarem eril 
entidades de classe. 

Art. 69 Fica instituído o Dia Nacional do Supervisor Educacional. que 
serâ comemorado no dia 22 de agosto. 

Art. 79 O sistema de ensino efou empresa que utilizar os serviços pro
fissionais do Supervisor Educacional deverã regulamentar, em documento es
pecífico, a carreira desse profissional, definindo as condições de ingresso, os 
requisitos de progressão e a remuneração. 

Parãgrafo único. A remuneração devida ao Supervisor Educacional 
deverã estar de acordo com a abrangência, hierarquia e complexidade da 
função inerente ao cargo qué efctivamente desempenhar. 

Art. 89 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9• Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971 

Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de I q e 29 graus, e dá outras 
providências. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura 
e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 46, DE 1980 
(N• 2.574-B/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, ações 
da Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPT. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Fica o Poder Executivo autorizado a declarar de utilidade 

pública, para fins de desapropriação, as ações representativas do capital so
cial da Companhia Pontagrossense de Telecomunicações- CPT pertencen
tes ao Município de Ponta Grossa, no Estado do Paranâ. 

Art. 29 A desapropriação a que se refere o art. J9 serã promovida pela 
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, com recursos próprios, 
em favor de sua controlada, a Telecomunicações do Paranã S.A. - TELE
PAR. 

Art. J9 O preço a ser ofertado, inclusive para imissão provisória na 
posse das ações desapropriadas, serâ calculado pelo critério de seu valor pa~ 
trirnonial. 

Art. 49 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 58, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à ele~ 

vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o anexo projeto de lei 
que .. declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, ações da 
Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - __ CPT". 

Brasília, 13 de fevereiro de 1980. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 8/80, DE 31·1-80, DO SENHOR MINIS· 
TRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo- Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência, 

para posterior encaminhamento ao Congr~so Nacional, o anexo projeto de 
lei que declara de utilidade pública as ações ordinãrias com que a Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, Estado do Paranâ, participa do capital da Com
panhia Pontagrossense de Telecomunicações- CPT, para fins de desapro
priação pela Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, para a sua 
subsidiária Telecomunicações do Paranâ S.A. - TELEPAR. 

2. A Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPT, com 
sede na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paranã, vem explorando o serviço 
de telefonia urbana naquela cidade, em virtude de concessão outorgada pelo 
Poder Municipal, sob o regime da Carta Constitucional de 1946, que dava às 
Prefeituras o poder para explorar ou conceder os s.erviços de telecomuni
cações de âmbito municipal. 

3. Embora a Constituição de 1967 tenha outorgado à União o privilé· 
gio de explorar aqueles serviços com exclusividade a empresa, cuja' concessão 
é por tempo indeterminado, continua a explorã~los mercê do Decreto-lei nv 
162, de 13 de fevereiro de 1967, o qual, ao fixar as regras pelas quais a União 
assumiria a condição de Poder Concedente em todo o Pafs, determinou fos
sem respeitadas as concessões em vigor. 

4. Essa concessionária tem a natureza jurídica de sociedade de econo
mia mista municipal, e o serviço que opera tem pouco menos de 7.000 (sete 
mil) terminais instalados. Suas açôes ordinãrias, com direito a voto à As
sembléia Geral dos Acionistas, não alcançam o número de 30.000 (trinta mil), 
enquanto que suas ações preferenciais, sem direito a voto naquelas assemblC.as, 
segundo o respectivo estatuto social, contam-se em cerca de 60.000.000 
(sessenta milhões), em termos de capital autorizado. Das poucas ações ordi
nãrias, grande parte pertence ao Município de Ponta Grossa o qual det~ 
pelo controle acionârio, a preponderância nas decisões da Assembl~ia Geral e 
o poder de indicar os administradores e conselheiros. 

5. A assunção dos serviços telefônicos pela União, decorrente da políti
ca federal fixada na Lei n9 5. 792, de 11-9-72, vem se realizando, preferencial-
· mente, através de negociações amigãveis entre as empresas do Sistema TE
LEBRÁS e as concessionãrias, cuja absorção se deseja. Só em casos excepcio
nais, quando não se consegue chegar a um acordo é que se recorre à desapro
priação. 

6. No caso presente, não houve possibilidade de se obter do Exm9 Sr. 
Prefeito Municipal, concordância para a assunção dos serviços telefônicos 
daquela cidade pela TELEPAR. 

7. Ante o exposto, encaminho a Vossa Excelência o processo relativo à 
desapropriação em tela, acompanhado de projeto de lei a ser submetido ao 
Congresso Nacional. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. 
- Haroldo Correia de Mattos. 

(Às Comissões de Constituiçao e Justiça e de Transportes, Comu
nicações e Obras Públicas e de Finanças.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 14, DE 1980 
(n' 41-B/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e a República do Iraque sobre os usos pacificos da ener
gia nuclear, concluído a S de janeiro de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l q Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e a República do Iraque sobre os usos pacíficos da 
energia nuclear. concluído a 5 de janeiro de 1980. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrarâ em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 40, DE 1980 

Excelentíssimos Senho(es Membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I. da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a República do Iraque sobre os Usos Pacíficos da 
Energia Nuclear, concluído a 5 de janeiro de 1980. 

Brasília, 16 de janeiro de 1980. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• G/DEM/DOP/04/664.2 (846) (E27), 
DE 11 DE JANEIRO DE 1980, DO SENHOR MINISTRO DE 

ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o anexo Acordo entre 
a República Federativa do Brasil e a República do Iraque sobre os Usos Pací
ficos da Energia Nuclear, concluído a 5 de janeiro de 1980. -

2.- _ A negociação do Acordo foi feita no Rio de Janeiro, em fins de no~ 
vembro e início de dez_embro, entre delegações chefiadas, respectivamente, 
pelo Embaixador Paulo Nogueira Batista, em nome do Governo brasileiro, e 
pelo Dr. A. K. Al Hashimi, Vi ce-Presidente da Companhia de Energia Atô· 
mica do Iraque, em nome do Governo iraquiano. Rubricado pelos dois Che-
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fes de Delegação em 19 de dezembro, o texto do Acordo foi posteriormente rência por uma parte a terceiro país de qualquer material ou equipamento a 
aprovado pelos dois Governos, ao que se seguiu sua assinatura por aqueles ela Fornecido pela outra parte fica condicionada à conclusão prévia pelo ter
dois Chefes de Delegação. O Embaixador Paulo Nogueira Batista foi devida- ceiro país de acordo de salvaguardas com a AIEA do mesmo tipo daquele 
mente credenciado por Vossa Excelência para assinar o Acordo em nome do aplicado ao material ou equipamento em questão no país importador; 
G,overno brasileiro, tendo em vista que a assinatura pelo lado iraquiano, con- f) outros artigos prevêem a aplicação de medidas de proteção tisica, a 
forme a praxe daquele país, seria feita pelo referido V ice-Presidente da Co- realização de reuniões anuais para o acompanhamento da .implementação do 
missão de Energia Atômica do Iraque, Dr. A. K. AI Hashimi. Acordo, solução de eventuais controvérsias por via diplomática, período de 

3. A negociação do Acordo foi feita com base no texto do Memoran- validade de 10 anos prorrogáveis por períodos sucessivos de um ano, e possi
dum para a ucooperação nos Usos Pacíficos da Energia Atómica", rubricado bilidade de denúncia com efeitos em prazo de seis meses; 
cm 19 de outubro do ano passado, quando da visita a Bagdá de delegação bra- g) prevê-se também que a entrada em vigor só se farâ uma vez completa
sileira constituída por Decreto de 25 de setembro, publicado no Diário Oficial dos os trâmites constitucionais de cada país o que, no Brasil, claro está, re
de 26 do mesmo mês, delegação que, sob a chefia do Embaixador Paulo No- quer aprovação pelo Congresso Nacional. 
gueira Batista, reunia representantes do Itamarati, Ministério das Minas e _ 

6 
_ 

Energia, Conselho de Segurança Nacionaf, CNEN e NUCLEBRÁS. A reali-
zação das negociações que levaram à assinatura do Memorandum foi feita em 6. Cabe assinalar que o Acordo com o Iraque- assim como o uM em o
atendimento a expressão de interesse, feita pelas autoridades iraquianas randum'~ por mim firmado com a Venezuela, quando da visita que fiz a Cara
quando da visita do Brasil do Vicc-Presidente do Iraque, Senhor Taha M. casem julho de 1979- foi negociado dentro da orientação, que vem sendo 
Maarouf, em maio de 1979, no sentido de serem efetuadas conversações entr~ seguida pelo Governo brasileiro, no sentido de ampliar e dinamizar a coope
os dois Governos com vistas à conclusão de entendimentos para uma coope- ração no campo dos usos pacíficos da energia nuclear com outros países em 
ração bilateral no campo dos usos pacíficos da energia nuclear. desenvolvimento. 

4. o Memorandum, que foi aprovado pelos dois Governos, por troca de 7. Cumpre também observar, com relação ao Acordo, como se verifica 
notas diplomâticas, nos primeiros dias de novembro, continha uma lista de pelo acima exposto, que: 
áreas para a cooperação bilateral e previa a realização posterior de nego- a) a cooperação bilateral em nada interferirá com a boa execução dos 
ciações com vistas à conclusão de um Acordo propriamente ditÕ entre o_s dÇ>is programas nucleares de cada parte, e, de outro lado, devera desdobrar-se no 
Governos no campo dos usos pacíficos da energia nuclear. As ãreas de possí- mais estrito resPeito às obrigações internacionais de cada uma, quer se trate 
vel cooperação seriam as de prospecção de urânio, fornecimento de com- dos compromissos perante a AIEA, quer se trate de obrigações assumidas no 
bustível (urânio e urânio levemente enriquecido para uso em reatores nuclea- âmbito de outros acordos bilaterais; 
res iraquianos), segurança de reatores, utilização do Sistema Internacional de b) no que se refere ao fornecimento de urânio, prevê-se a possibilidade 
Informações Nucleares (da AIEA), troca de visitas a instalações de pesquisa e de exportação, pelo Brasil, de urânio natural ou de urânio de baixo teor de 
desenvolvimento, e realização de experiência científica e treinamento de pes- enriquecimento, eventualmente sob a forma de elemento combustível, para 
soai. 0 Memorandum tinha, tambêm, sob a forma de anexo, uma listagem de utilização como combustível em reatares nucleares; trata-se, portanto, de ma~ 
medidas específicas de cooperação a serem implementadas mediante 0 inter- ' teriais que o Brasil poderâ fornecer por seus próprios meios, sem necessidade 
câmbio de visitas de técnicos nas ãreas de prospecção de urânio utilização do de consulta prévia a terceiros países; 
Sistema Internacional de Informação Nuclear da AIEA, segurança de reato- c) a cooperação prevista não inclui qualquer possibi1idade de forneci
res, formação de pessoal e eventual realização pelo Brasil de experiência em mento de material ou tecnologia dita usensível", como transferência de insta
reatares de pesquisa iraquianos. Segundo 0 Memorandum, a cooperação bila- lações ou know-how para enriquecimento ou reprocessamento de urânio, ou o 
teral se faria de acordo com as capacidades c prioridades de cada país, e em fornecimento de urânio de alto teor de enriquecimento. 
conformidade com as respectivas obrigações internacionais, assim como me- 8. O Acordo que ora submete a Vossa Excelência atende plenamente, 
dÚmte a aplicação das salvaguárdas pertinentes à AIEA. vossa Excelência portanto, a nossos compromissos internacionais, e resguarda e promove os 
encontrará, em anexo, 0 texto do referido Memorandum". interesses do Brasil no que se refere à cooperação com outros pafses em de

-5-

5. São os seguintes, em síntese, os principais dispositivos do Acordo ora 
assinado: 

a) a cooperação bilateral serã efetuada de acordo com a capacidade e as 
prioridades de cada parte, e em completa conformidade com os compromis
sos e obrigações internacionais de cada um; 

b) as duas partes ressaltam seu apoio ao princípio de não-proliferação 
de armas nucleares, e reafirmam seu direito ao desenvolvimento e à aplicação 
da energia nuclear para fins pacíficos; 

c) cooperação bilateral será efetuada nas seguintes áreas: 
- levantamento de recursos e prospecção e exploração de urânio; 
- fornecimento de urânio natural e urânio de baixo teor de enriqueci-

mento, eventualmente na forma de elementos combustfvci~ para uso em rea
tares nucleares; 

- fornecimento de equipamentos e serviços de engenharia e construção 
de reatores nucleares; 

- segurança de reatares; 
- troca de experiências sobre a utilização do "Sistema Internacional de 

Informação Nuclear" da AIEA; 
- troca de visitas e instituições de pesquisa e desenvolvimento e reali

zação de experiências científicas; 
- treinamento de pessoal; 
d) prevê-se a assinatura de convênios e contratos entre instituições dos 

dois países para a implemr.ntação da cooperação bilateral, prevista no acor
do; tais convênios e contratos estarão sujeitos à aprovação dos dois Gover
nos? conforme a praxe e a legislação respectiva; 

e) há artigos que versam a aplicação de salvaguardas. Os dois governos 
se comprometem a informar à AIEA da negociação do Acordo, para efeitos 
de aplicação de salvaguardas pertinentes, de acordo c~m as obrigações assu
midas por cada parte perante a AIEA (o Iraque ê signatário do Tratado de 
Não-Proliferação de Armas Nucleares), aos materiais e equipamentos sujei
tos a salvaguardas que sejam importados de uma parte à outra; a retransfe-

senvolvimento ·no campo dos usos pacíficos da energia nuclear. Nessas con
dições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto 
de Mensagem ao Congresso Nacional, pelo qual Vossa Excelência encaminha 
à aprovação do Legislativo o referido Acordo entre a República Federativa 
do Brasil e a República do Iraque sobre os Usos Pacíficos da Energia Nu

'clear. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre

sidente, os protestos do meu mais profundo respeito.- Ramiro Saraiva Guer
reiro. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E A REPÚBLICA DO IRAQUE SOBRE OS USOS PACIFI; 
COS DA ENERGIA NUCLEAR 

Os Governos da República Federativa do Brasil e da República do Ira
que. 

Tendo em mente o "'Memorandum para a Cooperação nos Usos Pacífi
cos da Energia Atômica", assinado em Bagdã, em }9 de outubro de 1979; e 

Considerando a importância da cooperação no campo dos usos pacíficos 
da energia nuclear para o desenvolvimento de seus países; 

-7-
Considerando as relações amistosas que existem entre os dois pafses, 

bem como o desejo comum de ampliar o escopo da cooperação bilateral; 
Considerando que o Governo do Iraque tem a intenção de desenvolver 

um programa para o uso pacífico da energia nuclear, objetivando o seu de
senvolvimento científico c a geração de energia elétri~a_; 

COnsiderando que o Governõ da: República Federativa do Brasil concor
da em cooperar com o Governo da República do Iraque para implementação 
do r~ferido programa; 

Decidem celebrar este Acordo para a Cooperação no Campo dos Usos 
Pacíficos da Energia Nuclear. 

Artigo I 

A cooperação bilateral no campo dos usos pacíficos da energia nuclear 
serã desenvolvida através das instituições nacionais competentes, isto é, a 
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ucomissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)" e .. Empresas Nucleares 
Brasileiras S/ A (NUCLEBRÁS)", no lado brasileiro, e a "Comissão de Ener
gia Atômica do Iraque", no lado iraquiano. 

Artigo II 

A cooperação prevista neste Acordo serâ desenvolvida de acordo com a 
capacidade e as prioridades de cada Parte Contratante, bem como respeitará 
integralmente as obrigações e compromissos internacionais assumidos por 
cada Governo. 

Artigo III 

As Partes Contratantes declaram o seu apoio ao princípio de não
proliferação de armas nucleares e ressaltam o seu direito de desenvolver e 
aplicar a energia nuclear para fins pacíficos, de acordo com os seus respecti
vos programas nacionais. 

Artigo IV 

A cooperação prevista neste Acordo será desenvolvida nas seguintes 
áreas: 

a) estudos de avaliação e viabilidade de reservas de urânio; 
b) prospecção, exploração, mineração e beneficiamento de urânio; 
c) fornecimento de urânio natural e urânio levemente enriquecido (se 

possível na forma de elemento combustível) para o abastecimento de reatares 
nucleares; 

d) fornecimento de equipamentos e de serviços de engenharia e cons
trução para reatares nUcleares; 

e) segurança de reatares nucleares; 
f) intercâmbio de experiência e .. know-how" na utilização do "Sistema 

Internacional de Informações Nucleares" da Agência Internacional de Ener
gia Atõmíca; 

g) intercâmbio de visitas a instituições de pesquisa e desenvolvimento, 
inclusive a realização de experimentos científicos: 

h) treinamento de recursos humanos. 

Artigo V 

Os órgãos mencionados no Artigo I celebrarão ajustes e contratos para a 
implementação deste Acordo nas ãreas de cooperação relacionadas no Artigo 
IV. Os ajustes entrarão em vigor mediante troca de notas diplomáticas. 

Artigo VI 

As Partes Contratantes informarão __ ~_ Agência _Internacional de Energia 
1\tômica sobre a negociação deste Acordo, objetivando a aplicação das salva
guardas relevantes, de acordo com as obrigações contraídas por ca<Ja Parte 
junto à Agência, aos materiais nucleares-e e(iUIPamentos sujeitoS a Salvaguar
das que -venham a ser importados por uma Parte da outra, de fo~ma a assegu
rar que tais materiais e equipamentos serão u~ilizados exclusivamente para 
fins pacíficos. 

Artigo VII 

A retransferência de uma Parte Contratante para um terceiro país de 
qualquer material ou equipamento fornecido pela outra Parte Contratante, e 
que esteja sujeito a salvaguardas, só serã feita após o terceiro país ter concluí
do com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) um acordo de 
salvaguarda do mesmo tipo do aplicado ao referido material ou equipamento 
na Parte Contratante importadora. 

Artigo VIII 

Cada Parte Contratante tomará as medidas necessárias para a proteção 
física, em seu território, dos materiais e equipamentos que lhe foram forneci
dos no âmbito deste Acordo, bem como nos casos __ d~ ~ra~_sporte dos referidos 
materiais e eQUipamentos entre os territóriOs dã.s PartCs Contratantes. 

Artigo IX 

As Partes Contratantes realizarão reuniões anuais para avaliar a imple
mentação deste Acordo, alternadamente no Brasil e no Iraque. 

Artigo X 

Quaisquer controvérsias que possanrocotter Sõbrc a implementação des
te Acordo serão resolvidas através dos canais diplomáticos de ambos os paí
ses. 

pectivos procedimentos internos para a sua aprovação tenham sido completa~ 
dos. 

Este Acordo poderã ser prorrogado por prazos de um ano e poderã ser 
denunciado por qualquer Parte Contratante, mediante o envio de nota diploM 
mãtica à outra Parte Contratante; nesse caso, a denúncia entrarã em vigor 
seis meses após a referida nota. 

Artigo XII 

Este Acordo entrarã em vigor uma vez tenham sido cumpridas as respec
tivas exigências constitucionais de cada país, bem como a comunicação devi
da a esse respeito tenha sido feita mediante troca de notas diplomâticas. 

Artigo XIII 

Feito em um texto original, em inglês. 

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Minas e Energia e de 
Segurança Nacional.) 

PARECERES 

PARECER N• 630, DE 1980 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 83, de 1979. 

Relator~ Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 83, 
de 1979, que altera a Lei n9 6.439, de l'» de setembro de 1977, que institui o 
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, e dã outras providên
cias. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1980. -Adalberto Sena, PresidenM 
te - Saldanha Derzi, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 630, DE 1980 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 83, de 1979, que al
tera a Lei n9 6.439, de l'» de setembro de 1977, que institui o Sistema 
Nacional de Previdência e Assistência Social, e dá outras providên
cias. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. J9 São rev~gados os_parágr~fos 29, 39 e 59 do art. 69 da Lei n9 

6.439, de 1' de setembro de 1977, que institui o Sistema Nacional de Previdên-
cia e Assistência Social, e dá Outras providências. · 

Art. 29 O parãgrafo 49 do art. 69 da Lei n9 6.439, de 19 de setembro de 
1977, renumerado pa,ra 29, passa a vigorar com a seguínte redação: 

'~§ 29 A assistência médica e farmacêutica aos acidentados do 
trabalho não está sujeita às limitações do parágrafo anterior." 

Áft:. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR, PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Do Expediente lido figu
ram as Mensagens n<>s !98, de 1980 (n• 351/80, na origem), e 199, de 1980 (n• 
352, de 1980, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado Federal, nos termos dos arts. 42, inciso V e 57, inciso IV, 
combinados com o art. 17, § f9 da Constituição, os Projetes de Lei do Senado 
n9 210/80-DF, que uaprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do 
Distrito Federal para o triênio 1981/1983", e n' 211/80-DF, que "estima a 
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 
!98!", 

As matérias serão despachadas à Comissão do Distrito Federal, poden
do os Srs. Senadores, perante ela, apresentar emendas nos 20 dias que se se
guirem à sua publicação no Diário do Congresso Nacional. 

Para emitir parecer sobre os projetes e as emendas, a Comissão terã o 
prazo de 30 dias. 

O SR, PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Sobre a mesa, comuni
cação que será lida pelo Sr. J9-Secretário. 

~ lida a seguinte 

Em 2 de setembro de 1980 

Senhor Presidente 

Artigo XI Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no 
Este Acordo terá um prazo de validade de dez anos, a contar da data em art. 7"', do ~egimento Interno, -que, assumindo o exercício da Representação 

que as Partes Contratantes efetuem ã -iroca de notas informando que os res- do Estado do Maranhão, na vaga decorrente da renúncia do Senhor Senador 
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Henrique de La Rocque, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e 
integrarei o Bloco Parlamentar do Partido Democrático Social. 

Atenciosas saudações. - Luiz Fernando Freire 

Nome Parlamentar: Luiz Freire 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A comunicação lida vai à 
publicação. -

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. IV-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 212, DE 1980 

Introduz alterações na Lei n9 6.179, de li de dezembro de 1974, 
que instituiu amparo previdenciárío aos idosos e inválidos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 E. acrescentado à Lei n9 6.179, de 11 de dezembro de 1974, o se
guinte artigo sob n9 79, renumerando-se o atual e seguintes: 

''Art. 79 A renda mensal vitalícia a que se refere o art. 29 será 
revertida à viúva ou companheira do beneficiário, quando do faleci
mento deste." 

Art. 2• O art. 8• da Lei n• 6.179, de II de dezembro de 1974, renumera
do para 99 em virtude da determinação contida no artigo anterior desta lei, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 99 O custeio do amparo estabelecido nesta lei será aten
dido, sem aumento de contribuições, pelo destaque de uma parcela 
da receita de custeio dos regimes de beneficias e serviços dos traba
lhadores urbanos e rurais, variàvel de quatro a seis décimos por cen
to da folha de salãrios-de-contribuição. 1

' 

Art. J9 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

JustificaçãO 

Acolho, com a medida preconizada no art. 19 deste projeto, sUgestão a 
nós enviada pela Câmara Municipal da cidade paulista de Bauru, resultado 
de requerimento apresentado à referida edilidade pelo Vereador Otto de Car
valho. 

Trata-se de medida absolutamente meritória e justa, visto como, se o 
idoso ou o inválido necessita do amparo da previdência social, C<:mforme re
conheceu o Governo ao editar a Lei nv 6.179, de 1974, com muito maior razão 
o benefício que cabe a um desses desprotegidos deve reverter à sua viúva ou 
companheira, no caso de falecimento do beneficiário. 

A nova redação que estamos procurando dar ao art. 89 da Lei n9 
6.179/74 (99 em razão da renumeração determinada no projeto) visa atender 
à exigência coritida no parágrafo único do art. 165, da Constituição e, pois, 
viabilizar o projeto quanto à constitucionalidade. A foqte d~ custeio por nós 
ideada provirá da elevação de 4 para até 6 dêcimos por cento do destaque de 
receita previsto na legislação em vigor, plenamente compatível com as dispo
nibilidades da previdência social. 

, Sala das Sessões, 2 de setembro de 1980. -·Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.179, DE li DE DEZEMBRO DE 1974 

Institui amparo previdenciário para maiores de setenta anos de 
idade e para inválidos, e dá outras providências. 

Art. 79 O pagamento da renda mensal obedecerá às mesmas normas e 
condições vigentes no INPS e no FUNRURAL. 

§ I 9 O valor da renda mensal em manutençã-o acmllpanhará automatica
mente as alterações do salário mínimo, respeífada sempre a base estabelecida 
no ite!'" I. do artigo 2v. 

§ 29 A renda mensal não estará sujeita ao desconto de qualquer contri
buição, nem gerará direito ao abono anual ou a qualquer outra prestação as
segurada pela Previdência Social ui-bana ou rural. 

Art. Jv O custeio do amparo estabelecido nesta Lei serâ atendido, sem 
aumento de contribuições pelo destaque de uma parcela da receita do INPS e 
do FUNRURAL, correspondente a 0,4% (quatro décimos por cento) da fo
lha de salários-de-contribuição, onerando em parteS i.Suais cada uma dessas 
entidades. 

Art. 99 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Fi
nanç-as.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 213, DE 1980 

Obriga o fornecimento gratuito de equipamento de proteç:ão indi
vidual. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }v O artigo 166 da Consolidaçâo das Leis do Trabalho, com o tex
to introduzido pela Lei n9 6.514, de 22 de dezembro de 1977, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

~·~rt. 166. Sempre que as medidas de proteção coletiva, que a 
empresa tomar ~ntra riscos de acidentes ou danos à saúde do tra
balhador, não eliminarem ou confinarem o agente agressivo, é obri
gatório o fornecímento gratuito de equipamento de proteção indivi
dual, adequado à natureza de cada atividade profissional e em per
feitas condições de uso, segundo determinar o Ministério do Traba
lho." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaç:ão 

A recusa, por parte do empregado, ao uso de equipamentos de proteção 
individual fornecidos pela empresa, implíca ato faltoso, suscetível de de
missão; é motivo para rescisão contratual por justa causa. Assim pode 
concluii'-se da redação do parãgrafo único do art. 158 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (Lei n• 6.514/77), 

Todavia, a legislação trabalhista deixa de relacionar quais seriam esses 
equipamentos de proteção individual, o que resulta num arbítrio exagerado 
para as empresas, que podem forçar o empregado ao uso de qualquer tipo de 
equipamento, mesmo supérfluos ou contra~indicados. 

Freqüenternente, de fato, talvez até por razões menos recomendáveis, o 
empregador obriga o empregado ao uso de equipamentos desconfortáveis, 
ineficientes ou negativamente sofistícados. tais como: botas excessivamente 
grandes e pesadas, coletes igualmente pesados e incômodos, abafadores de 
som, máscaras, luvas e outros apetrechos inadequados. 

Então, para que obtenhamos o máximo de resultados positivos, na utili
zação dos equipamentos de segurança, evitando ainda qualquer procedimen
to malicioso de parte do empregador, sugerimos que a matéria em apreço seja 
orientada pelo próprio Ministério do Trabalho. 

Com efeito, se a lei obdga o trabalhador a usar equipamentos de segu
rãnça, -deve também coibir eventuais excessos cometidos pela empresa que, 
em alguns casos, apenas deseja livrar-se do empregado sob o pretenso rótulo 
da Hjusta causa"_. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1980. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 5.452, DE i' DE MAIO DE 1943 

Art. 166. Nenhum equipamento de proteção individUal poderá ser pos
to à venda ou utilizado sem que possua certificado de aprovação do respecti
vo modelo, expedido pela autoridade competente em segurança e higiene do 
trabalho. 

LEI N' 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977 

Altera o Capítulo V do Título I( da Consolidação das Leis do 
Trabalho. relativo à segurança e medicina do trabalho, e dá outras 
providências. 

SEÇÁO IV 
Do Equipamento de Proteção Individual 

Art. 166~ A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuita
mente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem ge-
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ral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à 
saúde dos empregados. 

(Às Comissões de Cons"tiluição e Justiça e de L~gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 214, DE 1980 

Introduz alterações na Lei n9 S. I 07, de 13 de setembro de 1·966, 
que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (o O art. 2o da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a vigo

rar com as seguintes alterações: 

"Art. 2• 

§ }9 Os depósitos, em nome de cada empregado no caso de 
opção pelo regime do FGTS ou em nome da empresa, mas em conta 
individualizada relativamente aos não-optantes, serão efetuados em 
agência bancária na localida4e onde o trabalho é prestado. 

§ 29 Não havendo agência bancária na localidade, o depósito 
será eretuado em agência de mais fácil acesso. 

§ 39 O banco depositário fornecerá ao empregador, até 31 de 
março de cada ano, o extrato _das contas vinculadas dos optantes, 
bem como o das contas individualizadas relativas aos não-optantes, 
referentes aos rc_gístros realizados _no ano ciVil anterior. 

§ 41' O empregador distribuirá os ex tratos das contas a seus em
pregados optantes, cabendo-lhe, ainda, informá-los mensalmente 
sobre o depósito correspondente ao salário pago, mediante indi~ 
cação no documento demonstrativo de pagamento. 

§ 59 Caberá ao banco depositário atender aos pedidos de infOr
mação de saldos feitos pelo empregador e pelo empregado, direta
mente ou por intermédio do seu sindicato ou representante legal. 

§ 69 O empregador é obrigado a anotar na Carteira de Traba~ 
lho e Previdência Social do emprcgaav Optante o nome do banco 
depositário, indicando a agência onde foi aberta a respectiva conta 
vincuiada." 

Art. 2~' Es.ta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Desde o momento inicial de execução da Lei n9 5. 107, de 13 de setembro 
de 1966, instituidora- do FGTS- verificou-se que ela estava a carecer de 
algumas adaptações e mesmo aperfeiçoamentos. 

Tanto é verdade, que o próprio Governo tem cuídado de alterá~la em 
vãrias ocasiões e em váiiOs--poritos, seja para atualizã-la e compatibilizá-la 
com a nossa realidade social, seja para alcançar aquela referida melhor ade
quação aos atos e situações que quer disciplinar (vejam~se, a respeito, dentre 
outros diplomas modificadores da lei do FGTS, os decretos-leis n9s 20, de 
14-9-66 e 1.432, de 5-12-75. além das leis nos 5.705, de 21-9-71 e 5.958, de 
10-12-73). 

Tanto é verdade, ainda, que o anteprojeto de nova Consolidação das 
Leis do Trabalho, elaborado no âmbito do Ministério do Trabalho e dado a 
conhecer para recebimento de sugestões, dedica um Título inteiro à matéria 
do Fundo de Garantia, buscando aperfeiçoá-lo. 

Aliás, as ã.lterações aqui pleíteadas resultam, justamente, das modifi
cações acolhidas na redação original do anteprojeto de nova Consolidação 
das Leis do Trabalho, com as adaptações que se fizeram necessârias para- a 
sua introdução no texto da legislação vigente. 

Elas visam, particularmente, assegurar aos empregados optantes pelo re
gime-do FGTS o direito" de acompanhar os depósitos e lançamentos em suas 
contas vinculadas, podendo pedir iníóimações ao banco depositário aCerca 
do saldo, etc. 

A legislação vigorante é totalmente omissa a tal respeito e disso tem re
sultado descasos das instituiÇÕes bancárias para com os empregados optantes 
do FGTS, bem como prejuízos para esses que, à falta das informações solici
tadas, não podem acompanhar a realização regular dos depósitos a que estão 
obrigadas as empresas empregadoras. 

Conto com a colaboração da Casa para aprovar a presente proposição, 
através da qual adotaremos já medidas consideradas indispensáveis pelo Go
verno, que, todavia, ainda dependerá de exaustivos estudos de seu anteproje
to para vê-las concretizarem-se. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1980.- Senador Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NO 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras pro
vidências. 

Art. 211 Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas ã 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, atê o 
dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária vinculada, importância corres
pondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga no mês anterior a cada 
empregado, optante ou não excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 
457 e 458 da CL T. 

Parágrafo único. As cOOüls bancárias vinculadas aludidas neste artigo 
serão abertas em nome do CJnpregador que houver optado pelo regime desta 
Lei, ou em nome da empresa, mas em conta individualizada, com relação ao 
emPregado não optante. 

. ' ....... ~ .... .-.. ··~ . -~ ~ ~ ............ -· . --.... -..... ~ ....... -............... . 

. . • . . . . . . • • • • •• -.-----._,.o.,.-_.,__..'!.-"'~ ... ~.-~.; •••••••••••••• ·~ •• - •••••••••••• 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Os projetos que vêm de ser 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que serã lida pelo Sr. 19-Secretário. 

E lida a seguinte 

Brasília, 2 de setembro de 1980 
Senhor Presidente, 
Na forma do disposto no art. 86 do Regimento Interno, venho propor a 

Vossa Excelência o nome do Senhor Senador Itamar Franco, para integrar, 
em substituíção ao Senhor Senador Mauro Benevides, a Comissão Perma
nente dos Municípios, criada pela Resolução n9 132, de 1979. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de 
minha elevada estíma e consideração. - Paulo Brossard, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Serã feita a substituição so
licitada. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Raimundo Pa~ 
rente- Gabriel Hermes-:- Luiz Freire- Alberto Silva- Almir Pinto -
Dínarte Mariz- Marcos Freire- Nilo Coelho -João Lúcio -Gilvan Ro
cha - Passos Pôrto - DirceU Cardoso -João Calmon - Alberto La vi nas 
-Roberto Saturnino- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Fur
lan- Franco Monú,ro- José Caixeta- Benedito Canelas- Leite Chaves 
- Jaison Barreto - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Estã finda a Hora do Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 351, de 1980, do 
Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo intitulado .. um homem sem medo", 
publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de 24 de agosto de 
1980, de autoria do jornalista Samuel Wainer. 

Em votação o requerimento. 
Tem_~ palavra o nobre Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QU!<:RCIA (PMDB- SP. Para encaminhar avo
tação. _Sem re_visão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, apóio a ini
ciativa do nobre Senador Mauro Benevides, que pretende a inserção nos 
Anais da Casa de um artigo sobre o Professor Dalmo de Abreu Dallari, que 
realmente merece o título e o conteúdo desse artigo. 

Sr. Presidente, sobretudo pretendo aproveitar este tempo de encaminha
mento de votação para um rápido pronunciamento, inclusive jã havia dito ao 
Sr_ __ Presidente que o faria logo depois da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Estamos na Ordem do Dia, 
nobre Senador. Se for sobre a matéria, muito bem. Se não for, depois V. Ex• 
falarã sobre o outro assunto que deseja trazer ao conhecimento dCsta Casa. 
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O SR. ORESTES QUI!:RC!A (PMDB- SP)- Tenho certeza de que V. 
Ex• vai ser gentil, depois, até em retirar esta observação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Não. V. Ex• foi quem disse 
que ia falar sobre outro assunto estranho ao item da Ordem do Dia que estâ 
sendo apreciado. 

O SR. ORESTES QUI!:RCIA (PMDB - SP) -Sr. Presidente, no dia 
de hoje faleceu o jornalista Samuel Wainer, o autor do artigo de que se pede a 
transcrição em nossos Anais. 

Se V. Ex' me permite, Sr: Presidente, gostaria de dizer que o meu objeti
vo era assinalar nesta tarde, em substituição ao pedido que eu havia feito ao 
Presidente titular da Casa, o falecimento do meu amigo e ilustre jornalista 
deste País Samuel Wainer. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Não tinha conhecimento 
deste seu pedido. 

O SR. ORESTES QUERCIA (PMDB- SP)- É que V. Ex• se anteci
pou. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- V. Ex• devia ser mais explí
cito. V. Ex• disse Que ia falar sobre asSuntO alheio ao requerimentp. 

to. 

V. Ex• estã com a palavra. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em votação o requerimen-

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

E a seguinte a matéria cuja transcrição é -solidtada 

UM HOMEM SEM MEDO 

Samuel Wainer 

Dalmo Dallari poderia ter servido perfeitamente de inspiração ao Car
deal Paulo Evaristo Arns na sua convocação à luta contra o medo. "A socie
dade estâ dominada pelo medo, que contamina a política, a economia, a reli
gião. O medo cochichado ao ouvido cria atmosfera de pânico. O medo en
frentado, com prudência e forças unidas, pode trazer de volta a liberdade." E 
com essa patética advertência, o Cardeal Dom Paulo, de cuja mensagem semanal 
"Encontro com o Pastor" foram extraídas as admirâveis palavras acima 
transcritas, assim coõclui Seus conselhos tão vinculados à atual realidade na
cional: ••o medo se transformou em fenômeno social e pode significar auto
destruição da sociedade." 

Poucos como Dalmo Dallari simbolizam este homem sem medo delinea
do pelo Cardeal Arns. Por isso mesmo pode-se dizer, sem exagero, que poucos 
como Dalmo Dallari ofereceram melhor contribuição à luta pelo retorno das 
liberdades públicas em nosso· País. 

Basta, para isso, mencionar o dramâtico e Selvagem episódio que tão re
centemente envolveu Da! mo Dallari. Sua superação da dOr- física e do trauma 
psíquico, que projetaií.9.ffi na mais depressiva reação qualquer ser hllmãno, 
vítima-de um atentado animalesco com o que sofrera, é um exemplo de cora
gem e defeque o tornam merecedor não só da admiração individual, mas do 
mais profundo respeito riicionaL- · 

Nada poderia fazer supor essa extraordinária capacidade de resistência · 
neste homem de tão genuína estrutura espiritual e intelectual. Fisicamente 
frâgil, incapaz de um gesto menos delicado, imune ao rancor e à violência, 
onde teria ido Dalmo Dallari absorver essa filosofia que nega o medo e não 
conhece o pânico? 

Evidentemente sua formação espiritual, suas raízes religiosas, sua for
mação humanista, ditaram a escala de valores que o conduziram a esse com
portamento. Mas na vida de um homem geralmente é mais importante o pon
to de partida que o da chegada. E a caminhada percorrida por esse eminente 
jurista e pensador farâ compreender melhor a sua bravura pessoal. Pois al
guém que trouxesse em sua estrutura o gérmen do medo não teria certamente 
completada a dura jornada que Dalmo Dallari soube atravessar. 

Quem o vê hoje, aos quarenta e oito anos, professor universitário, jurista 
e advogado dos mais solicitados, provavelmente não imaginará que ainda aos 
15 anos morava ele na pequenina cidade de Serra Negra. Filho de imigrantes, 
preparava seus estudos num curso madureza, enquanto ajudava o pai sapatei
ro e depois dono de modesta loja. Como um autêntico ''self-made-man" veio 
completar seus estudos na capital, custeando-os com seu próprio trabalho, 
desde o de olfice boy ao de chefe de equipe do que hoje se chama marketing de 
produtos farmacêuticos. 

Entretanto, cinç:o anos depois de formado em direito, ei-lo já como livre
docente aos 31 anos de idade. Pela sua origem modesta e penosa caminhada, 
seria natural que Dalmo Dallari sob o abrigo de sua Cãtedra na Faculdade de 
Direito da USP e de suas atividades no exercício profissional de advogado, se 
recolhesse à torre de marfim dos confOrmados e omissos. 

Mas o clima político que fez da década dos anos 50 uma das mais férteis 
do País, levou Dalmo Dallari a ingressar na luta partidária. E no romântico 
PL, o Partido Libertador, seria ele derrotado como candidato a vereador. Foi 
o ano em que o "Cacareco" obteve a maior votação nas urnas paulistas. A 
vocação natural de líder, não tardaria entretanto a projetar Dalmo Dallari 
nos grupos mais avançados do novo pensamento nacional. 

Indicado por Dom Paulo Evaristo, assumiria Dalmo a Presidência da Co
missão de Justiça e Paz, à cuja frente se manteve por cinco anos. E de cujas 
lides em defesa dos direitos humanos, pelo restabelecimento do Estado de Di
reito ou de confrontação com o poder arbitrário para conter a violência e a 
tortura, jamais se afastou. 

E: a este homem sem medo que o comentarista saúda nestas linhas. Desti
nadas inicialmente a comentar seu último livro "O Futuro do Estado", que 
veio enriquecer uma respeitável bibliografia com obras como "Elementos de 
Teoria Geral'', .. 0 Renascer do Direito", "O Pequeno Exército Paulista", o 
coinentarista preferiu falar do homem, do chefe de família exemplar e do pro
fessor que fez da vida a sua grande Cátedra. 

O seu exemplo de combatente da liberdade é o que de melhor ele vem 
oferecendo às gerações de hoje. Que podem encontrar nas palavras finais de 
seu ··o Futuro do Estado" o melhor estímulo para vencer o sentimento do 
medo e o temor do desconhecido: "A predição do futuro representa um desa
fio que precisa ser aceito, pois à medida que forem encontradas as respostas 
adequadas a cada indagação, o futuro deixará de ser um reino de incerteza e 
de perigo, para se converter numa expectativa de progresso e bem-estar". 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu parecer n'i' 618, de 1980), do Projeto 
de Lei do Senado n'i' 138, de 1979, do Senador Itamar Franco, que 
revoga a Lei n'i' 6.593, de 2J de novembro de 1978, ·~que autoriza a 
alienação das ações da Federal de Seguros S.A., e dã outras provi
dências". 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câinara dos Deputados. 

E a seguinte a redaçào final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 138, de 1979, que 
revoga a Lei n"' 6.593, de 21 de novembro de 1978, que autoriza a alie
nação das acões da Federal de Seguros S.A., e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i 'i' É revogada a Lei n'i' 6.593, de21 de novembro de 1978, que au

toriZa a alienação das ações da Federal de Seguros S.A ., e dá outras providên
cias. 

Art. 2'? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em coritrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 3: 

Di~cussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 160, de 
1979, do Senador Franco Montoro, que cria uma comissão perma
nente de defesa do meio ambiente, no âmbito do Senado Federal, 
tendo 

PARECERES, sob nos 436 e 437, de 1980, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- Diretora, contrário. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J'i'-Secretârio. 

E aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 360, DE 1980 

Nos termos do art. 31 O, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Resolução n'? 160, de 1979, a fim de que seja 
feita na sessão de 17 de setembro de 1980. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1980. - Humberto Lucena. 
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - De acordo com a delibe
ração do Plenário, a matéria sal da Ordem do Dia para a ela retornar na data 
fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 4: 

Discussão, ein turno único, do Projeto de Resolução n"» 69, de 
1980 (apresentadO pela Comissão de Constituição e Justiça, como 
conclusão de seu parecer n"» 592, de 1980}, que suspende a execução 
do artigo 116; caput, e suas alíneas I a VIII, do Código de Organi
zação e Divisão J udiciârias do Estado do Paraná, baixado pela reso
lução normativa n9 1, de 11 de dezembro de 1975, do Tribunal de 
Justiça Estadual. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprova.m queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 69, DE 1980 

Suspende a execução do artigo 116, caput, e suas alíneas I a VIII, 
do- Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Para
ná, baixado pela Resolução Normativa n9 1, de 11-12-75, do Tribunal 
de Justiça Estadual. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da de
cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 5 de março de 
1980, nos autós- do Recurso Extraordinário n"» 87.728-2, a execução do art. 
116, caput. e suas alíneas I a Vlll, do Código de Organização e Divisão Judi
ciárias do Estado do Paraná, baixado pela Resolução Normativa n"» l, de I I~ 
12-75, do Tribunal de Justiça Estadual. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 5: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nl1' 
250, de 1979, do Senador Franco Montoro, determinando que os 
empregados de estações do interior farão jus à remuneração corres· 
pondente ao regime de "prontidão", pelas horas que excederem às 
da jornada normal de trabalho, tendo 

PARECER, sob n• 619, de 1980, da Comissão: 

- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segurido turno. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada esta, o projeto C! dado como aprovado, de acordo com o art. 

315 do Regimento Interno. 
A matéria vai- à Câmara dos Deputados. 

.11 o seguinte o projeto apro~·ado 

Redaçào do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado nf' 250, de 1979, que determina que os empregados de 
estações do interior farão jus a ráiuineraçào correspondente ao regime 
de "prontidão", pelas horas que excederem às da jornada normal de 
trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' O artigo 243 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n9 5.452, de J9 de maio de 1943, passa a vfgorar com a seguin-:. 
te redação: 

uArt. 243. Os empregados de estações do interior cujo serviço 
for de natureza intermicente ou de pouca intensidade, farão jus à re· 
muneração correspondente ao regime de "prontidão", pelas horas 
que excederem às da jornada normal de trabalho." 

Art. 2"» Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"» Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 6: 

Discussão, em primelf-o tUrnO~ do Projeto de Lei do Senado n9 
246, de 1976, do Senador Lãzaro Barboza, que dispõe sobre a cons-

trução, em Brasília, de monumento em memória do Presidente Jus
celino Kubitschek de Oliveira, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 870 e 871, de !979, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade; e 

- do Distrito Federal, favorável, com a emenda n"» I - DF, 
que apresenta. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lâzaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Para discutir o projeto. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Decorrido um mês do aniversário da morte daquele que foi, sem dúvida 
alguma, o maior estadista deste País e que chegou, inclusive, a ser denomina
do como o maior estadista das Américas deste século, o ex-Presidente Jusceli
no Kubitschek de Oliveira, que não apenas teve a oportunidade de, no seu 
Governo, fazer com que o País deslanchasse para uma êpoca de progresso 
que assinalasse tempos novos. mas, sobretudo, soube, com maestria, receben
do o Governo numa hora difícil, com o País mergulhado no estado de sítio, 
sendo um homem de coração generoso, ter, como primeiro ato, a revogação 
do estado de sítio, fazendo com que a Nação se reconciliasse consigo mesma e 
pudesse, então, se entregar, com aquele espírito pioneiro, com aquela garra 
de gigante, às suas famosas metas que deram novas dimensões ao País. 

Depois de concluir seu mandato de Presidente da República, haurido no 
voto popular, percorrendo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, falando 
com o povo nas ruas, bebendo na fonte legítima das praças públicas a orien
tação que ele imprimira ao seu Governo, depois de cumprir o seu mandato, 
Juscelino Kubitschek de Oliveira recebeu, como consagração quase unânime 
dos goianos, um mandato de Senador da República, que não pôde cumprir 
porque foi cassado e banido da vida pública brasileira. 

Esse homem, que tanto fez pelo País e que, sem dúvida alguma, tem seu 
nome incorporado à nossa História, nas suas páginas mais indeléveis, faleceu 
em 1976. Decorrido um mês de sua morte, ainda permanecia, como disse, na 
justificãção a6 meu projeto, uma sensação de vazio na alma nacional pela 
perda daquele grande brasileiro. 

É de costume, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um costume de todos os 
povos civilizados, marcar, de forma indelével, perante as gerações futuras, a 
passagem luminosa desses homens que receberam quase que como uma mis· 
são divina a cumprir. marcar essa passagem pela terra; é costume erigir mo~ 
numentos que consagrem, para a posteridade, o que foi a ação desses ho
mens. 

Foi, então, que apresentei a-o Senado o projeto de lei autorizando o Go
verno do Distrito Federal a construir um panteão, em memória a Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, na cidade, que ele construiu nos descampados do 
meu Estado de Goiás e que hoje se constitui nesta jóia que embeleza o Brasil e 
que é razão de orgulho para todos nós. O meu projeto, apresentado à consi
deração da Casa e com simpatias generalizadas, lamentavelmente, caminhou 
a passo de tartaruga nas Comissões técnicas e ficou retido, não sei por que 
desígnio, nas gavetas. Somente há cerca de um ano ele pôde ser apreciado na 
Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que, em sessão memorãve:l e por 
unanimidade de seus membros presentes, aprovou o projeto. Logo em segui
da, ele foi remetido à Comissão do Distrito Federal onde também recebeu 
aprovaç_ão. 

A imprensa, o País vinha acompanhando pari passu a matêria e hoje ela 
chega à apreciação do Plenário, mas, chega num instante em que já. não tem 
mais procedência, em que aprovada pela Casa já não terá mais serventia. Mas 
tive o privilégio de despertar a atenção dos administradores e o próprio Se
nhor Presidente da República, como é do conhecimento do País inteiro, aca· 
bou por encampar a idéia do projeto, de fazer construir, em Brasília, na cida
de construída por Juscelino, um panteão que há de registrar~ pelos séculos a 
fora, o que foi á atUação desse gigante que Míitas Gerais deu -ao Brasil, para 
que lhe imprimisse novos rumos. 

Assim, Sr. Presidente, não tenho razões para, a esta altura, sentir-me 
frustrado, muito pelo contrário, pois o projeto, antes de ser convertido em lei,. 
é convertido em realidade, e todos que visitam Brasília podem ver o anda
mento das obras que estão sendo levadas a efeito, com o apoio do Governo 
Federal e do Governo do Distrito Federal e, sobretudo, com o apoio da opi
nião pública brasileira, com a contribuição dos brasileiros. E, não vai demo
rar, o Memorial de Juscelino Kubitschek de Oliveira estará erguido e pronto_. 
Daí por que, autor da matéria, devo dizer, estou com a alma cantando hosa~ 
nas de louvor, por ver aquilo que era um anseio meu de goiano e de sucessor 
de Juscelino Kubitschek de Oliveira nesta Casa- pois tenho a honra de ter 
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assento na cadeira que ele soube honrar e dignificar,- ver, agora, a idéia do 
projetO transformada em realidade. 

Assim sendo, Sr. Presidente, solicito à Mesa o arquivamento definitivo 
da matéria, porque, a esta altura, já não teria sentido aprová-la, quando a 
obra jâ se encontra em andamento, graças à generosidade do povo brasileiro 
e, graças, por que não reconhecer, à compreensão do Senhor Presidente da 
República e do Governador do Distrito F~deral. __ ____ _ 

A idéia tornou-se uma idéia-força, uma -Ideia vitoriosa. Congratulo-me, 
desta tribuna, com o Senhor Presidente da República pela sua sensibilidade, 
com o Sr. Governador do Distrito Federal, também, pelo apoio que tem dado 
à construção do Memorial Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Atendendo às ponderações 
do eminente Senador Lázaro Barboza, autor do projeto, esta Presidência de
clara prejudicada a matéria, determinando, em conseqilência, sua remessa ao 
Arquivo. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Qi.lércia para uma comuni
cação. 

O SR. ORESTES QUil:RCIA (PMDB - SP. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, por coinci
dência, o item I da Ordem do Dia trata da inserção nos Anais desta Casa de 
um artigo da autoria de um ilustre jornalista patrício que morreu na manhã 
de hoje, o jornalista Samuel Wainer. 

Gostaríamos, Sr. PrCsidente, de lamentar -essa ocorrência, tendo em vista 
que se trata realmente de um homem que marcou, com a sua presença, com a 
sua atuação, com o ·seu trabalho, a imprensa: do nosso País. 

A reportagem que o repórter Samuel Wainer fez com o ex-Presidente 
Getúlio Vargas na Fazenda de Itu, provavelmente tenha sido decisiva para o 
retorno do ex-Presidente da República à vida política. Esse é um exemplo da 
atuação do jornalista Samuel Wainer na hiStória da nossa imprensa. 

Provavelmente, Sr. Presidente, o aspecto mais importante a se ressaltar 
do jornalista Samuel Wainer tenha sido a criação de um jornal popular, VIti
ma Hora, que inclusive teve o condão de valorizar mais o trabalho do homem 
de imprensa, de valorizar mais o trabalho do redator, o trabalho do repórter. 
E este Senador, durante 4 anos, trabalhou como repórter no jornal Oltima 
Hora, então de propriedade do jornalista Samuel Wainer. Lembro-me que foi 
uma fase de valorização do trabalho do homem de imprensa. Esses dois as~ 
pectos, Sr. Presidente, entre os muitos da personalidade de Samuel Wainer 
evidenciaram a sua presença. Foi homem de cinema, em suma, um homem 
aberto a muitas perspectivas. 

Portanto, é realmente com muito sentimento que nós assinalamos nesta 
tarde o falecimento do ilustre jornalista Samuel Wainer, que deverã ser enter
rado, agora, às 17 horas e 30 minutos, no cemitério de Vila Alpina, em São 
Paulo. 

Era esta a comunicação que eu desejava fazer e agradeço a atenção de 
V. Ex•, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Encerrou-se no dia 29 de agosto passado, o VI Encontro Nacional de Di
rigentes da Fundação LBA, simultaneamente realizado com o II Encontro do 
Programa Nacional do Voluntariado (PRONAV /LBA). 

Essa iniciativa promovida pela Presidente dessa magna Instituição, Pro
fessora Léa Leal, teve um desfecho positivo e altamente produtivo, à altura 
da programação elaborada com a significativa participação das Primeiras
P~mas que, nos Estados, T~rritórios e no Distrito Federal, coordenam, uma 
inédita e fecunda campanha social, em benefício dos segmentos carentes da 
população brasileira. 

A esse núcleo, deve-se acrescentar a expressiva presença das Primeiras
Damas das Capítais, que compareceram, voluntariamente, aos Encontros 
que a LBA vem realizando no País, prevendo-se, para um futuro próximo, se 
Deus quiser, a integral adesão das Primeiras-Damas de todos os 4.000 Mu
nicípios brasileiros. 

Nessa ocasião, ter-se~ã atingido a meta prioritária de uma autêntica inte
gração das lideranças nacionais, no campo da assistência social, com a deseja~ 
da cooperação do empresariado brasileiro, num clima de participação volun
tária e congregação de esforços, acima de quaisquer divergências e opções 
partidárias, voltados, todos, para o supremo objetivo convergente do bem
estar das camadas mais pobres do nosso povo. 

Nem se poderia, de outra forma, pretender erradicar os fatores precondi
cionantes da marginalização social, a não ser no roteiro prefixado pela LBA, 
reuni~ do todos os brasileiros_ responsáveis em torno desses objetivos comuz:t.s. 

Conform·e--acerifuolla Primeira-DaÍna do Brasil, Senhora Dulce Fíguei~ 
redo, em seu conciso discurso, na Sessão Plenária do encerramento dos En~ 
centros da LBA: ... "O trabalho a realizar é tanto, e tão poucos os obreiros, 
que não podemos desperdiçar nenhum esforço ou recurso. Mas, o mais im
portante no PRONA V. é a coordenação. ~a oportunidade de açào coopera
tiva, em âmbito nacional. É o Sul ajudando o Norte, o Norte auxiliando o 
Oeste e este colaborando com o Leste, e todos se ajudando mutuamente. Foi 
dentro desse espírito que a Presidente da LBA, minha amiga Lêa Leal, teve a 
idéia feliz de criar o PRONA V. E é dentro desse espírito que o PRO NA V po~ 
derá cumprir a tarefa inspiradora e valiosa, à qual todos nós nos dedicamos". 

"O voluntariado são vocês. Gente de carne e osso; não figuras sem face e 
sem nome. Mas gente de coração, como vocês. O trabalho voluntário é a mew 
dida da grand~za dos sentimentos da mulher brasileira ... 

"Através desse labor abençoado, estamos concorrendo para tornar mais 
próximos os dias em que, como diz meu marido, o Presidente João Baptista 
de Figueiredo, poderemos todos viver em paz com nós mesmos. Quando im~ 
perará a justiça social e a melhor participação de todos, nos frutos do traba~ 
lho comum." 

Assim falou a Primeira-Dama do Brasil, a Senhora Dulce Figueiredo. 
No que me diz respeito, Sr. Presidente, cumpro o dever de manifestar, si~ 

multaneamente, com o meu jóbilo, a profunda convicção de que a benemérita 
LBA, ao completar, ao ensejo dos mencionados Encontros, 38 anos de profí
cua existência, a serviço dos pobres, dos desamparados e dos carentes, se afir
ma como uma Instituição definitivamente consolidada, superiormente con
duzida pela Professora Léa Leal, no roteiro seguro da eficiência, desempe
nhando, corri êxito invulgar, a nobre missão que lhe incumbe realizar, pelo 
bem do Brasil. 

Ao instituir a Medalha do Mérito Legionário, como reconhecimento aos 
que colaboram com a entidade máxima da Assistência Social, no País, a LBA 
pretende estimular e motivar a potencialidade cooperativa de todo o povo 
brasileiro. 

Ao receber, como homenageado, essa Medalha, faço questão de expres· 
sar, com o meu reconhecimento, a certeza de que prosseguirei, com a mesma 
energia e entusiasmo, a prestar à LBA, a contribuição do meu esforço pes~ 
soai, como Médico, e como Senador da República. 

Estarei, apenas, Sr. Presidente, cumprindo o meu dever de cidadão brasi
leiro, lutando, no limite das minhas possibilidades, no sentido da concreti
zação dos ideais que têm norteado a minha atuação política e parlamentar: -
a promoção humana dos brasileiros; o crescente e generalizado bem-estar do 
nosso povo; a paz e a justiça social. 

Reitero, desta Tribuna, os meus votos de sucesso à decisiva participação 
das Primeirag..Damas de todos os Estados, Territórios, Distrito Federal e 
Municípios brasileiros, na execução dos múltiplos programas da LBA, conce
bidos e realizados, com a finalidade de erradicar, para sempre, em nossa Pá
tria, os estigmas do pauperismo e da marginalização social. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Nobre Senador Lourival Baptis
ta, V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Com prazer, eminente 
Senador Bernardino Viana. 

O Sr. BernardinO Viana (PDS - PI) - Senador Lourival Baptista, eu 
queria me associar ao pronunciamento de V. Ex', principalmente porque a 
atuação da LBA, no meu Estado, tem sido das mais profícuas não só através 
do PRONAV, mas também, através do Projeto Casulo. Quero transmitir os 
meus parabéns a V. Ex• pelo pronunciamento justo que está fazendo. 

O SR. LOURJVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Sou muito grato a 
V. Ex.,. Senador Bernardino Viaria, pelo seu aparte e pelas declarações que 
deu a respeito do grande serviço que a LBA presta, e pelo que o Projeto Casu
lo representa no Brasil o que muito enriquece o meu pronunciamento. 

Senhor Presidente, 
Solicito sejam incorporados a este meu pronunciamento, os discursos 

proferidos pelas Excelentíssimas Senhoras, D. DUlce Figueiredo e D. Léa 
Leal, na solenidade de encerrament'o do VI Encontro Nacional de Dirigentes 
da Fundação LBA. (Muito bem!) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO. 

DISCURSO DA SRA. DULCE FIGUEIREDO - PRESIDENTE DE 
HONRA 

DA LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSIST~NCIA NO ENCERRAMENTO 
DO 

VI ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DA LEGIÃO BRASI
LEIRA 

DE ASSIST~NCIA E DO II ENCONTRO NACIONAL DO PRONAV, 
EM BRASILIA, EM 28 DE AGOSTO DE 1980 

Excelentíssimo Senhor Ministro Jair Soares, 
Excelentíssimo Senhor Governador Aimé Lamaison, 
Excelentíssimas autoridades, 
Senhora Léa Leal, presidenta da LBA 
Minhas amigas voluntãrias e legionárias: 

Vejo, com prazer, reunidas no encerramento deste VI Encontro Nacio
nal de Dirigentes da LBA e no II Encontro Nacional do PRONAV, tantas 
pessoas de boa vontade, a começar pelas esposas dos governadores de quase 
todos os Estados e Territórios. Sei que, ao lado de cada uma de nós e devo
cês, estão presentes em espírito milhares de voluntárias. A todas, às que estão 
nesta sala, às que não puderam vir, e às que continuam em suas comunidades 
o seu trabalho sagrado, o meu muito obrigada. 

Trabalhar como voluntãria do PRONA V é uma das formas de reali
zação do potencial de carinho e dedicação da mulher brasileira. Através do 
voluntariado, podemos juntar nossa parcela individual ao esforço das entida
des do governo que, como a LBA, se dedicam exclusivamente a servir os 
pobres e os carentes de nossa terra. E eles são tantos! 

São os pobres em espírito, como disse em sua peregrinação pelo Brasil o 
Santo Padre, Papa João Paulo II. Mas são também os pobres em saúde, em 
alimentação. Pobres em morar e viver. Pobres nos filhos, no emprego difícil 
de obter e conservar. Pobres em tudo o que é material e humano. Mas não 
pobres em fortaleza de ânimo. 

Minhas amigas do PRONAV: 
Conheço, pelos relatórios e pelo pouco que posso ver pessoalmente, o 

muito-que vocês estão fazendo. As exposições e discussões técnicas aqui reali
zadas e a programação de nossas atividades futuras bem revelam a disposição 
de organizar, mobilizar, motivar, e, sobretudo, servir. 

O trabalho a realizar é tanto, e tão poucos os obreiros, que não podemos 
desperdiçar nenhum esforço ou recurso. Mas, o mais importante no PRO
NA V é a coordenação. E a oportunidade de ação cooperativa, em âmbito na
cional. E o Sul ajudando o Norte, o Norte auxiliando o Oeste e este colabo
rando com o Leste, e todos se ajudando mutuamente. Foi dentro desse espíri
to que a presidenta da LBA, minha amida Léa Leal, teve a idéia feliz de criar 
Ó PRONA V. E é dentro desse espírito que o PRONAV poderã cumprir a ta
refa inspiradora e valiosa à qual todas nós nos dedicamos. 

Por tudo [sso, quero dizer-IhCs, minhas queridas amigas da LBA e do 
PRONAV, o quanto aprecio e valorizo o trabalho de vocês. E peço-lhes que 
transmitam a cada uma das legionárias e voluntãrias que estão ao seu lado, a 
expressão do meu carinho, da minha amizade e da minha gratidão. 

O voluntariado são vocês. Gente-de carne e osso; não figuras sem face e 
sem nome. Mas gente de coração, como vocês. O trabalho voluntário é a me
dida da grandeza dos sentimentos da mulher brasileira. 

O que vocês realizaram em apenas um ano é prova de tudo isso. É a cer
teza de que, através do seu labor abençoado, estamos concorrendo para tor
nar mais próximos os dias em que, como diz meu marido, o Presidente João 
Figueiredo, poderemos todos viver em paz com nós mesmos. Quando impe
rará a justiça social e a melhor participação de todos nos frutos do trabalho 
comum. 

Por fim, gOstaria de expressar nossos agradecimentos a algumas dentre 
tantas pessoas que nos deram sua colaboração espontânea neste ano que pas
sou. 

Em primeiro lugar, aos dirigentes, técnicos e servidores da LBA. Com 
sua formação profissional e sua dedicação sempre presente eles dão ao nosso 
Programa Nacional de Voluntariado o suporte e a estrutura que tornam 
possível a concretização de nossos propósitos. 

Uma palavra sincera de gratidão aos empresários, que contribuíram 
para tornar realidade mais algumas creches, onde se abrigam mais algumas 
crianças carentes. 

E, finalmente, agradeço a colaboração dos nossos amigos da imprensa, 
que durante todo este ano ajudaram a alimentar a chama do ideal do volunta
riado. Sem o apoio dos meios de comunicação social, não teríamos podido le
var a mística do voluntariado até os pontos longínqUos aonde chegou. 

Por todos esses motivos nós, do PRONA V e da LBA, demonstramos 
nossa gratidão ao condecorá-los com a Medalha do Mérito Legionãrio. Peço 
que a recebam corno prova do nosso apreço e do bem que fizeram à popu
lação carente do Brasil. 

Muito Obrigada. 

PRONUNCIAMENTO DA SENHORA LÉA LEAL 
PRESIDENTE DA LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSIST~NCIA 
NA ENTREGA DAS PORTARIAS AS COORDENADORAS 

ESTADUAIS DO 
PRONAV /LBA E ENTREGA 

DAS MEDALHAS DO MÉRITO LEGIONÁRIO NA 
CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS TRABALHADORES DA INDúSTRIA 
CNTI -EM BRASIUA, 28 DE AGOSTO DE 1980 

Autoridades civis e militares presentes 
Minhas amigas voluntárias 
Meus companheiros d~ trabalho e amigos da LBA 
Ilustres participantes deste Encontro 

Estamos chegando ao término do Segundo Encontro do Programa Na
cional do Voluntariado da LBA. Espero que ele tenha correspondido à expec
tativa de todos e à certeza de alguns que, como eu, acreditaram, desde as pri~ 
meiras horas em que foi lançado, na concretização e no êxito da PRO NA V/ 
LBA. 

E, falando em primeiras horas, não poderia eu deixar de agradecer, de 
pronto, à nossa querida amiga Dona Dulce Figueiredo, Primeira-Dama do 
País, pelo incentivo inestimável que nos deu, desde o instante em que lhe ex
pusemos a idéia de uma programa nacional de voluntariado. 

Na época, ambas, Dona Dulce Figueiredo e a atual Presidente da LBA, 
não ocupávamos, ainda, as posições que hoje ocupamos. Mas, sem compro~ 
missas e com muüa vontade de ajudar,jã discutíamos idéias e propúnhamos 
planos para a participação da mulher brasileira nos destinos sociais do País. 

Hoje, após um ano de tentativas, descobertas e realizações, com justo or
gulho afirmo que o Programa Nacional do Voluntariado da LBA, tendo a Se
nhora Dulce Figueiredo como sua Presidente de Honra, já estâ solidamente 
implantado em todo o Brasil. 

Ê a ela, à nossa incansável Presidente, à Dona Dulce, que tenho constan
temente transmitido minhas preocupações e inquietações. E é sempre com ela 
que tenho contado nos momentos mais difíceis de nossa árdua e exaustiva 
jornada, em busca de tudo quanto nos propusemos realizar, à frente da Le
gião Brasile_ira de Assistência, onde o PRONA V é seu mais recente, porém 
promisso programa, já contando hoje com cerca de dez mil voluntárias ins
critas em todo o País. 

A nossa meta na LBA não poderia ser outra senão a de cumprir honesta
mente e honrar com dedicação o_ compromisso maior que assumimos com a 
população brasileira carente. 

Para conseguirmos nosso objetivo, ambicioso, porém indispensável e ur
gente, não hesitamos em fazer ressurgir o espírito pioneiro e tradicional do 
voluntariado da LBA, confiando, nessa hora fundamental, na solidariedade e 
apoio da mulher brasileira. 

Assim foi criado o PRO NA V, exatamente em agosto do ano passado, o 
I Encontro das Senhoras de Governadores Estaduais e Territoriais com Diri
gentes da LBA. E foi criado, também, graças à rara sensibilidade do Ministro 
Jair Soares que, sabendo captar a importância desse movimento nacional, 
institucionalizou o Programa Nacional do Voluntariado da LBA. 

E, assim, foi lançada aqui, neste mesmo recinto, a semdnte geradora e 
propulsora de tudo o que acabamos de comprovar durante esta semana em 
que nos reunimos para uma apresentação de nossos trabalhos e, conseqOente
mente, para uma avaliação bastante séria do que fizemos. 

A participação e a coordenação das Primeiras-Damas, nÓs Estados, Ter
ritórios e Municípios do nosso imenso País, é motivo de orgulho para todos 
nós. Nada poderia ter sido mais eloqüente do que o relato, ao vivo, de tudo 
quanto as mulheres brasileiras jã podem fazer - e fazem realmente - para 
enfrentar o grande desafio da miséria. 

Pelo que as esposas dos Senhores Governadores têm realizado junto às 
suas comunidades, neste primeiro ano de trabalho, e ainda pela criatividade e 
alto nível intelectual de cada uma, por tudo isso, que venho acompanhando 
de perto, fica-nos a certeza da vitória desejada. 

Ultrapassada, em nossos dias, a fase de assistência paternalista, o que 
observamos, hoje, _é o espetãculo maravilhoso de estarmos nós, de mãos da
das, integrando e completando a infra-estrutura técnica da LBA. E aqui cabe 
uma palavra de louvor à equipe de nossa Casa. entrosada harmoniosamente 
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ao trabalho voluntário que, nos seus resP6Ct1VõiiCSia<IOs, tii'fífófíOSe municí
pios, as senhoras vêm realizando com tanto amor. 

Pela primeira vei, na História d.i Assistência Social do Brasil, e talvez do 
mundo, um país, com a dimensão territorial do nosso e com problemas regio
nais tão diversificados, une e reúne, num desejo e numa luta comum, os es
forços do Governo e do Voluntariado para combater os problemas sociais 
básicos de tão grande parcela de nossa população. 

Esta é a contribuição que aLBA e o PRONAV fazem questão de ofere-
cer ao Governo do Presidente João Figueiredo, que tem m~11:ifestado, clara e 
freqUentemente, sua preocupação com a realidade social brasileira. 

Entre os males que afligem essa realidade, alinham-se a desnutrição, a 
doença, o desemprego, a ignorância - até mesmo de um planejamento fami
liar simples e adequado -a falta de um teto condigno, a deficiência de cre
ches e escolas e, sobretudo, o problema principal, que se constitui na falta de 
recursos para uma sobrevivência digna. 

Todos esses males precisam ser enfrentados, não só com muita paciência, 
mas também com muita coragem e, acima de tudo, com a consciência da pe
renidade do esforço e a certeza do trabalho desenvolvido. 
. De nada adiantará fazermos hoje alguma coisa que, amanhã, aqueles 
que nos sucederem não vierem a dar continuidade, quem sabe, por vaidade, 
ou talvez, por simples contestação. 

O importante ê que a semente do PRONAV, hoje plantada em território 
nacional, se transforme, até o término de nossa missão, em árvore frondosa 
que nenhum lenhador de esforços humanos tenha a coragem de derrubar. 

E estou certa de que, ajudando a manter vivo o símbolo c a obra do vo~ 
luntariado da LBA, estarão sempre conosco colaboradores espontâneos, 
com.o os que hoje teremos a honra de homenagear com a Medalha do Mérito 
Legionário. 

O critério pata a concessão dessa medalha se baseia na valiosa contri
buição prestada, em seus respectivos campos de ação, por cada um dos agra
ciados no dia de hoje. Dia em que a LBA completa trinta e oito anos de sua 
existência. Empresários que ofeieceram doações para a expansão do nosso 
programa de creches, parlamentares que chamaram a atenção do Congresso 
Nacional para o trabalho que a LBA vem realizando e, finalmente, veículos e 
veiculadores da comunicação social que, desde as primeiras horas da nossa 
gestão à frente da LBA, deram ampla cobertura aos programas por nós de
senvolvidos, colaborando, de maneira extraordinária, na divulgação de nosw 
sas campanhas assistenciais. 

A todos esses amigos da LBA, que com a sua inestimável ajuda nos inw 
centivam a continuar pugnando pelos nossos ideais, em prol da promoção do 
homem brasileiro, promoção essa que envolve, desde a criança ainda no seio 
materno, até a idade pré-escolar, que procura dar uma profissão a quem não 
a tem, que assiste ao excepcional e acarinha o idoso, a todos esses amigos da 
LBA, repito, quero registrar, de público, o reconhecimento especial de nossa 
instituição, expresso na ·medalha que hoje lhes entregamos. 

Por fim, agradecendo a presença mOtivadora de nossa infatigável com· 
panheira e Presidente de Honra do PRONA V, Senhora Dulce Figueiredo, da 
Coordenadora Nacional, Senhora Ray Farhat, e da Senhora Glady Souza Li
ma, Tesoureira do PRO NA V, e ai_nda a presença imprescindíVel de todas as 
Senhoras Primeíras-Damas, que vieram trazer maior realce e brilho a este En
contro, quero reiterar os meus votos de sucesso crescente na obra em que es
tão empenhadas, assim como reafirmar o apoio i"ncOndicional da LB'A ao tra
balho que juntas realizamos. 

A todas, pois, o meu muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra o nobre Se-
nador Hugo Ramos. (Pausa.) 

S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Valdon Varjão. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso: Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estou chegando do meu Estado e, visitando a zona Serrana ~6 EsPírito 
Santo, tive contato com a massa de residentes no mais belo recanto da nossa 
terra, na zona de montanhas, a chamada Serra Azul, onde a incidência de um 
óxido qualquer deu colorido a uma das suas rochas, das suas montanhas, dos 
seus monólitos de granito, um colorido mais interesSante e mais belo, daí o 
nome de Serra Azul, na zona serrana central do Espírito Santo. 

Corta essa zona a BR-262, a estra·da que Íiga VitÓria a Belo Horizonte, o 
aspecto local é de uma paisagem européia, pela vegetaç~o. pelas residências, 
os lagos aprazíveis, os recortes pitorescos da estrada, as mansões, as residên
cias, o arvoredo em volta da estrada, tudo lembra uma paisagem européia, re
pito, repousante, pacata, bela, idílica, Sr. Presidente. 

O DER do meu Estado e a Prefeitura Municipal de Domingos Martins 
estão permitindo que - naquele local dessa paisagem tão encantadora do 
meu Estado, na zona serrana do meu Estado- se instale uma pedreira no co
ração dessa bacia que tem Pedra Azul como seu monuiÍlento mais bonito. 

Sr. Presidente, há tantos lugares no meu Estado para me instalar uma pe
dreira, pedreira no meu Estac;io ê o que não falta, tem até demais e, no entan
to, a Prefeitura de Domingos Martins, com o consentimento do DER do meu 
Estado, essas duas entidades estão instalando uma pedreira naquela paisagem 
idílica, bucólica, naquela paisagem de legenda que temos no interior do meu 
Estado. 

Este é o apelo que quero mandar ao Sr. Secretário do Meio Ambiente, 
ao Sr. Diretor do DER do meu Estado, ao Sr. Prefeito de Domingos Martins, 
a terra que tem o nome do grande revolucionário Domingos Martins, arcabu
zado pelas tropas portuguesas na Revolução de I 817. Pois bem, esses homens 
que instalem a pedreira em milhares de lugares que tem o Espírito Santo, mas 
não a instalem ali naquele recanto magnífico, que ê Pedra Azul. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Nesta oportunidade, Senador 
Dirceu Cardoso, em que V. Ex• dirige um pleito ao Secretário do Meio Am
biente, V. Ex• o faz no estilo grandiloqüente, cheio de poesia que entusiasma 
a todOs, principalmente a V. Ex•, filho do Espírito Santo que ao falar da Pe
dra Azul o faz com todo o carinho, com todo amor e devoção. Acho que V. 
Ex• está praticando um grande ato quando faz um pleito para sua terra, en
volvendo, também, a alta poesia e a alta literatura. Meus parabéns. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Agradeço o aparte de V. Ex• que 
vem nos dar encorajamento e estímulo nesta manifestação, e vou seguir o 
conselho de V. Ex•, V. Ex• que dirige com mão sábia e inteligência lúcida a 
Bancada do PDS, está me orien.tando, também, eu que sou independente. 
Enfileiro-me entre os liderados de V. Ex•, nesta passagem. 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, Pedra Azul é o mais belo recanto do inte
rior do meu Estado, cortado pela BR-262, Vitória-Belo Horizonte. Pois bem, 
o DER e a Prefeitura de Domingos Ma_rtins, que têm milhares de locais ao 
longo dessa estrada para instalar milhares de pedreiras, resolveram localizar 
uma no recanto bucólico, poético, lindo e evocador de Pedra AzuL 

Pedra Azul, Sr. Presidente, como eu disse, é uma serra que não é azul 
pela distância. Não. Ela tem um colorido azul em conseqüência de um sal que 
predominou na formação daquele granito. E é bem mais um acidente. Tem 
uma excrescência da pedra que lembra uma lagartixa subindo a pedra. É inte
ressantíssimo] E, ali, situaram-se as melhores propriedades, as melhores casas 
do interior do Estado: residências senhoriais, mansões, cottages, chalés que se 
adaptaram àquele traçado magnífico e ao recanto com a paisagem, o aspecto 
e o recorte da estrada. Pois bem, ali é que a prefeitura resolveu localizar uma 
pedreira. Mas vou seguir o conselho do nobre Líder que dirige, magnifica
mente, a Bancada do PDS e está dirigindo, agora, a Bancada dos Indepen~ 
dentes. Infelizmente, não está aqui a Bancada do PMDB para que ele possa 
dirigi-la também e nós caminharmos a uma voce para essa solução magnífica. 

Sr. Presidente, queremos trazer depois notícias, se o DER vai continuar 
nessa sua posição de instalar a pedreira que vai poluir Pedra Azul de tanta 
poeira, que ela vai ficar marrom ou vai ficar negra. Vão enegrecer a pedreira 
os engenheiros do DER e a S. Ex•, o Sr. Prefeito de Domingos Martins. 

~o apelo que faço que o Sr. Diretor do t>ER e ao Sr. Prefeito de Domin
gos Martins, que coloque aquela pedreira em milhares de lugares, porque pew 
dreiras, no Esp"írito Santo, não faltam, mas deixem Pedra Azul com seu as
pecto bonito, poético, bucólico, evocativo, charmante, como uma paisagem 
européia, engastada entre as montanhas do Espírito Santo. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Coricedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discur· 
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho, ultimamente, ocupado a tribuna quase que diariamente porque 
acho do meu dever, desta tribuna, procurar o diâlogo a qualquer custo e a 
qualquer preço para a fase de transição em que atravessa o País. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que, acima do interesse político
partidário, que acima do interesse 1d60IOgico, deveria prevalecer o interesse 
das questões sociais e econômicas. Compreendo que, política e partidaria
mente falando, o interesse da Oposição é- chegar ao Poder. E o interesse lógi
co e justo daqueles que são Governo ê permanecer no Poder. 

O interesse pelo Poder a qualquer preço e a qualquer cusM, por incrível 
que pareça, prevalece acima do interesse nacional; por incrível que pareça, ele 
prevalece acima do interesse comum. Dada essa realidade, chego à conclusão 
de que é necessáifO que a classe política brasileira, nessa fase de transição, po
nha de lado o interesse político-partidário ou Tdeológico, para que possamos 
sustentar o debate acima desses interesses, um debate defendendo as causas 
mais nobres da sociedade, no que diz respeito à economia e à família. Tenho a 
impressão, Sr. Presídente, Srs. Senadores, de que esse caminho é o mais 
nobre, mais oportuno, mais consonante com a situação atual brasileira. Se 
formos discutir o problema constitucfonal ou inconstitucional, o problema 
ideológico, é lógicç, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que vai falar em cada um 
de nós o interesse de nosso Partido, vai falar mais alto, junto a cada um de 
nós; o interesse que temos pelas prerrogativas político-partidárias, falando 
mais alto, enfim, o interesse do Partido que nos trouxe a esta Casa. Se deixar
mos de lado, repito, o interesse político-partidário, e -começarmos- a pensar 
nos interesses do País, da Nação, como um todo, tenho a impressão de que 
chegaremos a um denominador comum e estaremos no caminho certo para 
advogarmos, com sobriedade, com patriotismo e com civismo, o interesse 
maior da Nação que deve falar mais alto no momento atual. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, já disse desta tribuna, por muitas vezes, 
que, na minha concepção, a prioridade "um" do nosso País são os valores ét
nicos e morais da nossa sociedade, que não podem ser postergados de manei
ra alguma. Acredito que a primeira obrigação deste Poder, do Poder Legisla~ 
tivo, ê preservar, custe o que custar, esfci-Valores. Se não tivermOs capacidade 
para preservar os valores étnicos e morais da sociedade brasileira, como a 
família e a religiãO, jamais poderemos ter condições de alcançarmos uma po
sição de sobriedade que possa dignificar a família e a Nação como um todo. 

Daí por que venho à tribuna, na ta~de de hoje, para ventilar, para ver se 
consigo um diálogo a i'esp-eito desta tese. Na minha tese, tem de ser posto de 
lado o interesse da política partidária, para_ que prevaleça o interesse da polí
tica nacional, fendo por base a econoinía -e a sociedade de um modo geral. 

Por que cheguei a essa conclusão, Sr. Presidente e Srs. Senadores? Por 
que tomei por base trazer à tribuna, na tarde de hoje, esta minha tese? .t por
que, a cada dia que passa1 fica mais complexa a situação brasileira! O salário 
daquele que trabalha, da classe mais sofrida, a cada dia que passa, compran
do menos. Porque não meço o salãriopelo volume de dinheiro que o operãrio 
bota no bolso. O operário, hoje, por incrível que pareça, estâ comprando me
nos do que ontem; o salário de hoje compra menos do que o salário de 1950. 
Esta é a situação do assalariado brasildf-0. 

Ora~ tenho dito desta tribuna que o que dignifica o trabalho é o homem 
trabalhando poder dizer: eu sou pobre, mas vivo às minhas custas. Na hora 
em que o homem trabalhando não pode dizer isto, que ê elementar, ê pri
mário e é natural, ele perde naturalmente o amor pelo trabalho. Então é de se 
perguntar: o que se espera de um homem que, trabalhando, é obrigado a en
trar numa fila do INPS para aguardar urna consulta médica e depois implo
rar, como acontece a muitos deles, a carid~de pública para comprar o remé
dio, porque ele não tem poder aquisitivo -para adquirir o medicamento? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, acontece que eu jamais pude conciliar 
num homem que pede, o mesmo homem que trabalha. Em geral quem pede 
não gosta de trabalhar. O que dignifica o trabalho é o sujeito pobre poder, 
trabalhando, viver as suas custas. Na hora em _que o homem, trabalhando, 
não pode viver às suas custas, ele perde- repito - o interesse peJo iabor. 
Hoje, em todo País, a situaç~o do assalariado de salârio mínimo, daqueles 
que percebem um salário mínimo, é esta. Eles estão perdendo o estímulo pelo 
labor, porque o que eles percebem como salário não enobrece o trabalho. 
Esta é a primeira cláusula da minha suspeita, da minha preocupação, que me 
traz à tribuna na tarde de hoje~ 

A segunda cláusula é o problema da família. A família brasileira de clas
se pobre, a família brasileira de classe assalariada está cambaleando. Porque 
o dono de casa só tem condições de mandar na casa dele se ele puder cumprir 
com aquelas obrigações elementares, do aluguel, da feira, da âgua, da luz. Na 
hora em que o dono da casa não tem como atender a essas obrigações, ele co
meça a perder, por incrível que pareça, a autoridade moral dentro da casa de~ 
!e. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a famflia deve ser preservada, cUste o que 
custar. E eu perguntaria ao Senado, na oportunidade_ que lanço essa tese: 
como é que podemos preservar a família neste País se o dono da casa da 
família assalariada não está podendo manter a famíliã? Como poderemos 

preservar a família brasileira, se o dono da casa, ganhando salário mínimo, 
não tem como cumprir com essas obrigações elementares? E por não po-der 
cumpri-13s, eStã perdendo a força dentro da sua própria casa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por incrível que possa parecer, a autorida
de moral do dono da casa se mede Por essa realidade. Na proporção em que o 
dono da casa pode responder por essas obrigações, ele manda, ele interfere, 
ele dita, ele orienta. Enfim, ele é o dono da casa. No dia que o dono da casa 
começa a faltar com esses deveres, com essas obrigações, ele começa a deixar 
de mandar na sua casa. 

Sr. Presidente, o salário do Nordeste, da minha região, é 3 mil 180 cru
zeiros por mês. Nós temos de convir que um dono de casa com este salário 
não tem como mandar na casa dele. E se não tem como mandar em sua casa, 
ele começa a perder autoridade moral dentro da sua própria casa. Este ê o se
gundo caso que trago, hoje, à douta compreep.são dos meus nobres pares, 
para que possamos estudar em bloco, colocando acima do interesse da políti
ca partidária, da política ideológica, o interesse da Nação. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o maior prazer, Se
nador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Agenor Ma
ria, e esse salário do Nordeste, a que V. Ex• se refere, irrisório, minguado, hu
milhante mesmo, já obteve, em função do art. 19 da Lei Salarial, um pequeno 
acréscimo com a redução das regiões em que se subdividiu o Território Na
cional. Recorda-se V. Exf. de que eram quatro as regiões para fim de fixação 
do saláriO mínimo. 

Em função do art. 19 da Lei Salarial de nossa autoria, essas regiões fo
ram reduzidas a três e esperamos que aquela unificação que pregamos e que 
V. Ex• apoiou tão entusiasticamente seja, afinal, alcançada nos dois próximos 
.exercícios, permitindo, assim, que o trabalhador do Norte e do Nordeste pos~ 
sua condições de uma sobrevivéncia condigna nesse quadro de imensas difi.:. 
culdades que V. Ex• relata com absoluta precisão. Vamos continuar lutando 
em favor dessa tese para que o Governo, sensibilizado pelas nossas manifes
tações e, sobretudo, pela pertinácia Com que V. Ex• tem trazido a debate esse 
problema, vamos ver se o Governo pode, realmente, permitir que se retribua 
o trabalhador nordestino, o trabalho do-operário nordestino, com uma remu
neração à altura de suas reais necessidades. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN)- Senador Mauro Benevi· 
des, fico muito grato pela sua interferência. V. Ex• tem sido, nesta Casa, des
de que aqui chegou, um defensor intimo rato das causas populares. V. Ex• tem 
sido, ainda, um preservador dos valores morais e cristãos da nossa sociedade. 

Congratulo-me pelo espírito de concórdia, sensibilidade e civismo de V. 
Ex• Mas posso adiantar, nobre Senador Mauro Benevides, que o salário, a 
família e a religião têm que ser tratados, no contexto dessa filosofia, como um 
todo. Uma família que financeiramente está bem sucedida será, naturalmen
te, bem estruturada. Uma família que, financeiramente, é bem estruturada 
tem os seus valores éticos e morais a preservar, as suas tradições a conservar. 

O que acontece com a família que não está estruturada financeiramente? 
É uma família dividida, com o varão, o dono da casa, em situação diffcil, ao 
ponto de alguns deles até chegarem a se suicidar. 

Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadofes, quantos donos de casa não se suici~ 
darn, por conta da ruína financeira? Quantos donos de casa não se entregam 
ao relaxamento do vício, da embriaguez, porque não podem dar ao lar, à sua 
família, o conforto que eles sempre desejaram dar? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando o capital vai estudar as possibili
dades financeiras, em termos de rentabilidade, ele exige o lucro. O lucro, para 
o capital, é uma condição sine qua non; o capital só vai onde tem lucro. 

Então, ê importante que se compreenda que o trabalho precisa~ pelo me
nos, ter a compensação de poder dar àqueles que o executam as condições de 
poderem viver livremente às suas custas, às custas do seu suor, às custas do 
seu labor. Eu repito: o que dignffica o trabalho é o cidadão que trabalha po
der viver livremente às suas custas. A essência da democracia é esta. to ho~ 
mem ter a liberdade de, trabalhando, _poder viver às suas custas, praticando 
aquilo que ele achar melhor. 

Disse, há poucos dias, nesta tribuna, Srs. Senadores, que a situação do 
assalariado no Nordeste do Brasil, e- por que não dizer'?- do assalariado 
de salário Inírifmo de todo o País, de toda -a Nação, é uma situação muito 
mais difícil do que a do escravo negro. Disse desta tribuna. 

E por que, Sr. Presidente? Por que, Srs. Senadores? O escravo negro não 
tinha sãlário; o escravo negro não iinha liberdade; dormia amarrado; mas 
dormia com a bairlga- cheia. Sim, ele não tinha liberdade, não era livre, não 
tinha saláriO, mas dormia com a barriga cheia. O escraVo branco, hoje, 
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neste País, o assalariado de salário mínimo, dorme livre, tem plena liberdade, 
mas dorme com fome. Daí eu achar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a si
tuação do escravo branco, hoje, é muito pic:>r do que a do escravo negro. Esta 
é a realidade daqueles milhões que trabalham. 

Então, temos que convir que esse salário mínimo atenta contra a segu
rança nacional, que esse salârio mínimo de Cr$ 3.180~00 do Nordeste não só 
atenta contra a segurança nacional, ele atenta contra a família, ele atenta con
tra a dignidade do -trabalho, atenta, enfim, contra os bons costumes, porque 
dá a liberdade de o dinheiro ter o seu lucro, mas não assegura ao operário que 
trabalha o direito de, trabalhando, poder viver com dignidade. 

Com o maior .Prazer, Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Já tive a oportunidade de assina
lar, nesta Casa, que a presença de V. Ex' na tribuna nos traz a autenticidade 
do homem nordestino, na simplicidade de suas análises, cruas, mas quase 
sempre verdadeiras. Ainda há pouco V. Ex' citou - e vou ser breve porque 
estou inscrito para falar e estou desejando que V. Ex' conclua - o escravo 
branco e o escravo negro. Trago uma Contribuição a V. Ex•; Gilberto Freyre 
escreveu um livro marcante na sociologia brasileira, .. Casa Grande e Senza
la", e ele analisa justamente esses problemas; na êpoca da escravidão, o Se~ 
nhor de Engenho, o fazendeiro, tinha o escravo como uma peça de sua pro
priedade e cuidava dele como cuidava do seu cãvalo, com o maior cuidado, 
para que ele pudesse produzir mais. Lembro-me, também, que o meu avô, na 
região de Goiana, - em Pernambuco, contou-me uma história de que os ne
gros escravos estavam trabalhando e o Senhor de Engenho mandou alimentá
los com corda de caranguejo. Eles, ao invés de comerem os caranguejos, 
amarraram os caranguejos na cintura. O feitor perguntou por que não tinham 
comido os caranguejos e eles responderam: .. Tanto sustenta por dentro 
como por fora". A partir desse dia, o Senhor de Engenho foi advertido e mu
dou a dieta dos seus escravos, porque, como assinala Gilberto Freyre, o negro 
era um capital da maior iniPortância naquela época. Coni a líbertação doses
cravos, conseqUência, Sem dúvida, da criação do regime assalariado, através 
de uma mudança histórfca, porque saímos da época feudal para a época bur
guesa, com a criação do trabalho assalariado, através da máquina, o tni.ba
lhador assalariado tem a liberdade, hoje, de escolher onde trabalhar, mas nem 
sempre essa liberdade é absoluta, porque está condicionada à economia de 
cada povo, de cada país. E no Brasil, um País que tem regiões desenvolvidas, 
como São Paulo, e outras subdesenyolvidas em vários outros Estados que 
não quero citar aqui para não ofender esses Estados, mas que tanto V. Ex• 
como eu sabemos, este País tem urna coisa dolorosa, que é o subemprego e 
esse subemprego é pior do que o salário-mínimo. De maneira que o nosso su
bemprego leva o nosso trabalhador a uma posição inferior à do negro escra
vo. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Muito obrigado, nobre 
Senador Aderbal Jurema. Comecei a sentir que nóS podíamos debater nesta 
Casa esse grande problema Acho que o debate político-ideiológico, na 
hora a tua!, deixa, realmente, a desejar, porque o interesse da Oposição é ser 
Governo e o 'interesse do Goverrio é se conserVar no poder. Se o interesse da 
Oposição é ser Governá e o interesse do Governo é se manter no poder, é ló
gico que esse debate não é um debate em que possa falar mais alto o interesse 
da Nação. Eu até dizía que o interesse de sobreviVer do político, o ser poder, 
divorcia o homem do seu melhor objetivo. O interesse do politico em ser po
der absorve-o de uma tal maneira que o retira do seu melhor objetivo. Daí 
por que vim para a tribuna, na tarde de hoje, achando que podíamos debater 
esse problema, o problema do nosso assalariado e do salário mínimo. Porque 
V. Ex~ veja bem, Senador Aderbal Jurema: V. Ex' abordou o problema das 
regiões mais pobres e das regiões mais ricas. Quando chegUei aqui, em 1975, 
entreguei um projefo aO Sr. Ministro da Fazenda:, pois eu não podia 
apresentá-lo, porque ele realmente implicaria em problemas financeiros, para 
que o Sr. Ministro-da Faúnda, através do Poder Executivo, mandasse um 
projeto, no qual ficassem condiciomldos legislações específicas para cã.da 
urna das Regiões do Brasil. O Brasil se divide em cinco regiões díspares. O 
Norte, com uma situação peculiar a ele, o Nordeste com seus problemas pe
culiares, o Sul, o Sudeste e o Centro~Oeste. São cinco regiões completamen
te diferentes. O que eu pedia ao Ministério da F'azenda era que desse priorida
de para que cada uma dessas regiões tivesse uffia legiSlação específica, por~ 
que eu estou com V. Ex', tem as regiões ricas-e 3.s pobres.<) qUe aContece com 
as suas legislações? Quando o Governo vai fixar o salário, as obrigaçõeS, o 
Governo fixa diferentemente. O salârio de São Paulo hoje, é de 4 mil e tantos 
cruzeiros e o do Nordeste é de_3 mil e tantos. Temos uma diferença para me
nos de mais de 30%, porque somos diferenteS. Mas, o mesmo Governo que 
fixa diferentemente os salãriOs, porque somos diferentes, flX.a uma só taxa ro
doviária. O emp]acamento de um carro, da região mais longínqua, mais 

pobre do País, se iguala à região mais rica; o operário de lâ, que ganha menos, 
paga os mesmos 8% de encargos. As tarifas de água, de luz, são as mesmas. 
Então, eu perguntava, em 1975, ao Ministério da Fazenda, por que é que so~ 
mos diferentes na hora do direito e nos igualam na hora da obrigação? Não é 
justo, não é lógico, não é evidente que esse homem do Nordeste, com um sa~ 
lário 30 ou 32% mais baixo, e pague a mesma taxa rodoviária que paga o pau
lista, que paga o mineiro, que paga o carioca. Não é justo que ele pague a 
mesma tax.a de água, a mesma taxa de luz, enfim, esse projeto continua mar~ 
ginalizado no Ministério da Fazenda e até hoje, são passados quase 6 anos, 
continuamos subordinados a uma só legislação, que depõe fragorosamente 
contra o interesse de cada uma das regiões. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com maior prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador, V. Ex•, desde 
quando chegou a esta Casa, chancelado pela vontade soberana do povo do 
seu Estado, passou a defender, veementemente, um tratamento diferenciado 
para o Nordeste e esta sua pregação não sensibilizou apenas seus pares, nesfa 
Casa Legislativa, mas, hoje, conscientiza até mesmo àqueles que se acham 
vinculados diretamente ao Governo FeâCral. Posso informar a V. Ex• e à 
Casa que, na última reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, levado 
a efeito na cidade de São Luis, no Maranhão, praticamente todos os Gover
nadores de Estado que compõem o Conselho Deliberativo daquela agência 
desenvolvimentista reclamaram o Governo Federal esse tratamento diferen
ciado, que tem sido a tônica de todos os seus pronunciamentos na tribuna do 
Senado Federal. QuerO trazer, pois, a V. Ex• essa informação que deve propi
ciar a V, Ex• aquela sensação de conforto e de tranqUilidade, porque as suas 
idéias, defendidas a partir de 1975, passaram a sensibilizar inclusive àquelas 
autoridades que têm a responsabilidade de dirigir várias unidades da Fede
ração brasi1eira. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Mauro Benevi
des, fico grato a V. Ex• porque, na realidade, só através de legislações especí
ficas podemos realmente administrar com justiça esse País. 

Outro problema é o do ICM. O ICM é um imposto que penaliza gregos 
e troianos; o ICM é um imposto que incide na mão do homem porque traba
lhou, porque produziu, o que é uma ignomínia. Ninguém pode pagar tributo 
porque trabalhou. Não é justo que o cidadão pague tributo porque ele traba
lhou. Mas, por incrível que possa parecer, a filosofia do ICM obriga ao pro
dutor a sofrer uma incidência tributária altamente onerosa, porque trabalhou 
e pOl-que produziu. 

Tenho dito desta tribuna, desde que aqui cheguei, que não entendo uma 
taxa do ICM que incide de 15 até 18% em cima do produto bruto na mão do 
homem do campo, pela simples operação comercial. Porque não é lógico, não 
é justo que o homem trabalhe, este ano, colha dois mil quilos de milho, de fei
jão, de algodão por hectare, sofra a taxa do ICM; no ano seguinte, ele tem 
uma frustração de safra, e, em vez de colher dois mil quilos, ele só produza e 
colha 200 e vai sofrer a mesma taxa tributária. -

São esses assuntos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que precisam ser dis
cutidos nesta Casa, que a imprensa precisa valorizar, que o Governo precisa 
prestãr atenção. Sãá esses asSuntos que ferem a alma nacional. Mas, por 
incrível que pareça, o poder político, o poder de imprensa não valorizam es· 
ses trabalhos que, na realidade, é o cerne da nacionalidade. 

Porque, não é justo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, -quC um cidadão pro
duza, repito, dois mil quilos este ano, sofra uma incidência fiscal e, no outro 
ano, ele tem urna frustração de safra, só colha 200 quilos, foi uma produção 
altamente deficitária, e ele coiltinue a Pag3r o mesmo tributo. 

Ora, Sr. Presidente, Srs: Senadores, pagar tributo porque simplesmente 
trabalhou, é uma imoralidade. São eSses processos diabólicos que tiram o ho
mem do trabalho, que tiram a motivação de quem produz. 

De forma que, Sr. Presídeflte, não queren-do mais alongar, mas querendo 
deixar esta tese, pela passagem da data de hoje, para que, acima do interesse 
político-partidáriO e ideológicó,-poSsa prevalecer o interesse nacional eco
mum da nacionalidade, é que deixo a tese para que possam meus pares~ estu~ 
dando, trazer para o conforto da nacionalidade dias melhores para quem tra
balha e para quem produz. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (GabrieiHermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Aderbal Jurema, para uma comunicação. 

O SR. AOERfiAI.. JUREMA (PDS- PE. Para uma comunicação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estava inscrito, mas afa
zeres no meu gabinete não me permitiram comparecer quando V. Ex• me 
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chamou. De maneira que agrad~o a lhaneza de V. Ext-, dando-me oportuni
dade para fazer um apelo às autoridades financeiras do País quanto à si
tuação dos produtores de calçados em Pernambuco. 

Há uma região no meu Estado, localizada no Município de Timbaúba, 
que vem produzindo para o País e para o estrangeiro os melhores calçados do 
Nordeste. Pois bem, Sr. Presidente, esse parque industrial está ameaçado de 
fechar, segundo vejo no Diário de Pernambuco: 

BANCOS RECUSAM DESCONTAR 
E PREJUDICAM CALÇADISTAS 

Os i:ndustriais de calçados de Timbaúba, município pernambu
cano, classificam de ucalarnitosa" e uaflitiva'1 a situação em que se 
encontram como conseqüência da posição assumida pelos bancos 
oficiais e privados que, alegando falta de recursos, não mais descon
tam duplicatas. 

O Jornal do Commercio, também de Pernambuco, publica: .. Fábricas de 
calçados de Timbaúba ameaçam fechar". Em outra notícia, o Diário de Per
nambuco diz: ucalçadistas de Timbaúba vão a Maciel por crédito". 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - Com prazer. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Aderbal Jurema, recebi 
hoje várioS telegramas e telefonemas, inforgiait.do que devem chegar amanhã, 
a Brasílla, não só O Governador do Rio Grande do Norte, mas, a represen
tação das classes empresariais da indústria e do comércio que, em companhia 
das classes polítíCas, independente de cor partidária, vão ter um encontro 
com o Ministro Delfim Netto, com o Minístro Galvêas, da Fazenda, para tra
tarem desse assunto do Rio Grande do Norte. Lá na minha terra, no Rio 
Grande do Norte, os bancos não têm dinheiro. Os bancos oficiais não têm di
nheiro para operar nem com duplicatas, nem com promissórias, com nada, 
não existe dinheiro no Rio Graride do Norte. De forma que a presença de to
das essas pessoas, amanhã, aqui em Brasília, tem como_ objetivo número um 
fazer um apelo às autoridades do setor econômico para que mandem dinheiro 
para o Nordeste, para que o comércio possa sobreviver, sob pena de um co
lapso total. Congratulo-me com V. Ex• que, na oportunidade em que defende 
os interesses do Estado de Pernambuco, me dá a oportunidade de levar, como 
apoio ao discurso de V. Ex•, também as grandes, merecidas e justas reivindi
cações das classes empresariais do Rio Grande do Norte. Muito obrig-ado. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- Incorporo a minha comu
nicação a contribuição de V. Ex•, porquanto aqui estou com um memorial de 
dez pequenos produtores de calçados de Timbaúba, onde eles dizem; 

.. Atualmente, para surpresa nossa, encontramo-nos diante de 
uma situação inusiüida. Praticamente, não hã descontos. Os bancos 
aqui existentes: Banco do Brasil, Banco Nacional do Norte e BAN
DEPE; alegam falta de recursos para descontar duplicatas: E, moti
vados por isso, engavetam-se, acumulam-se nossas propostas de 
desconto, gerando crises que, como avalanche, tende a aumentar o 
bolo no final, e cujas conseqüências serão verdadeiramente desas
t.rosas." 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR: ADERBAL JUREM A (PDS- PE)- Com muito prazer, Sena
dor Josê Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Aderbal Jurema, a situação do 
Nordeste é, realmente, de muita dificuldade no setor de crédito. As medidas 
adotadas pelo Governo, no sentido de conter a expansão dos meios de paga
mento· e controlar a moeda, e dirigidas para o combate à inflação, são neces
sárias. Todavia, sabemos que os bancos oficiais do Nordeste ficaram fora do 
limite dos 45% da expansão do crédito. Alguns problemas de natureza especí
fica têm sido trazidos ao Governo Federal, e este tem sido sensível a todas es
sas solicitações. Há poucos dias, foi resolvido o problema do crédito para a 
comercialização da safra do algodão e da castanha, que infelizmente não 
constava do orçamento, monetário. Esses problemas foram resolvidos. Acre
dito que o Governo federal serã sensível, também, às solicitações, justas soli
citações, hoje apresentadas por V. Ex• 

O SR. ADERBAL JUREM A (PDS- PE)- Agradeço os esclarecimen
tos do nobre Líder, Senador José Lins. E continuo a traduzir para esta Casa e 
para a Nação o apelo dos pequenos industriais de Timbaúba, município per
nambucano. 

Lá, a situação é de fato terrível, porque eles não têm capital de giro para 
enfrentar esse tipo de recessão. Ainda hã pouco o Senador Agenor Maria di-

zia da tribuna desta Casa que nós somos diferentes, porque nos dão um trata
mento igual quando se trata de juros bancários, e de outras operações finan
ceiras. O caso, por exemplo, desses industriais de Timbaúba que, numa zona 
monocultora, porque todos sabemos que Pernambuco, na Zona da Mata 
Norte e na Zona da Mata Sul, tem a cana-de-açúcar como rainha, eles procu
raram identificar a produção formando, em estilo quase que medieval, uma 
corporação de pequenas indústrias de calçados que exportam, não apenas 
para o resto do País, mas para o estrangeiro. Produzem 200 mil pares de 
calçados mensalmente, o que representa um faturamento em torno de 50 mi· 
Ihões de cruzeiros. Vejam que é uma modesta contribuição. Pois bem, dentro 
de uma produção de 200 mil pares de calçados, com um faturamento de 50 
milhões de cruzeiros~ vem o fechamento do crédito, as duplicatas na gaveta. 
Como iremos dar conta do desemprego? Como iremos dar conta de um ato 
criminoso, que seria o fechamento dessas pequenas indústrias, uma vez que 
sabemos que um Pais em desenvolvimento, como o Brasil, não pode apenas 
prestar atenção ao metrô, ele tem que estar atento às pequenas indústrias. 

O Sr. AgeOor 1\•ofaria (PMDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - Com muito prazer. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Essas pequenas indústrias, lá no 
N ardeste, proporcionalmente, empregam mais gente do que as grandes in
dústrias. Porque as grandes indústrias são altamente sofisticadas. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- V. Ex• está dizendo uma 
verdade, e ninguém mais do que o Senador José Uns, que foi um grande su
perintendente da SUDENE, sabe disto, pois, quando era superintendente, ve
rificou que as grandes indústrias são as que empregam, em proporção do ca
pital investido pela SUDENE, muito menos gente do que as pequenas e mé
dias indústrias. V. Ex• tem absoluta razão. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador, essas indústrias são au
tomatizadas. Elas não empregam quase ninguém. Elas têm um lucro total e fi
zeram o capital de giro com muita facilidade. As pequenas indústrias não têm 
como fazer capital de giro, e a vida destas empresas depende desse capital de 
giro que é dos bancos. Na hora em que se corta esse crédito, acaba a indús
tria. Daí vem o desemprego. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- E, Sr. Presidente, com esta 
vocação de ser autêntico em relação à minha região, não acredito que uma re
cessão em Timbaúba resolva nenhum problema financeiro neste País, em re
lação à inflação. Pelo contrârio, tenho a impressão, como um homem público 
de muitas décadas - que não sou homem público há dez anos, hã quarenta 
anos que milito na politica- que nós, ou procuraremos as pequenas coisas 
para darmos atenção a elas, ou, então, seremos um povo delirantemente des
tinado a um fracasso total. Porquanto, não posso entender a situação desses 
pequenos industriais de Timbaúba, que criaram cOm amor, com sacrifício e 
com trabalho, um mercado não apenas interno, porque os calçados fabrica
dos naquela região estão sendo vendidos na França e nos Estados Unidos. 

Portanto, este apelo é para que, se temos um tratamento diferente quan
to aos salários, também precisamos ter um tratamento diferenciado para o 
N ardeste, porque o N ardeste é, sem dúvida, aquela região onde nasceu a na
cionalidade. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Sr. Presidente, peço a palavra, como 
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins, que falarâ como Líder. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP- Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão" do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

DesejO fender uma homenagem a um grande jornalista, que acaba de fa
lecer, Samuel Wainer. Morreu trabalhando, foi um dos mais destacados jor
nalistas do País; lançou-se como diretor da Revista Diretrizes, que teve pro
funda repercussão em toda a vida política e cultural do País. Daí, passou para 
o~ lançamento de um jornal que revolucionou a técnica jornalística nacioóal, 
Ultima Hora. 

Muito ligado às reivindicações dos trabalhadores, colaborador de Ge
túlio Vargas, Samuel Wainer permaneceu no jornalismo até ·o último minuto 
de sua vida. Morreu escrevendo. Hoje, numa coiricidência histórica, o iteni lfl 
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de nossa Ordem do Dia refere-se à transcrição de um artigo de Samuel Wai- bertâria, que foi a marca maior de sua passagein na terra. O Partido Popular 
ner sobre a figura do jurista Dalmo Dallari, que numa homenagem póstuma deseja associar-se a essa homenagem, dizendo que o Brasil precisava, princi
ao grande jornalista, o Senado aprovou por unanimidade a transcrição desse palmente agora, nesta difícil hora de abertura democrática, do talento, do ví
seu artigo. gor, da fntelígência e, sobretudo, do poder de convencimento daquele jorna-

Mas ainda hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Folha de S. Paulo publi- lista, cuja biografia se confunde com a Histói'ia do Brasil contemporânea. 
ca entre os artigos de segunda página, um assinado por Samuel Wainer. O ar- Nós_nos associamos com a família jornalística brasileira e, principalmente, 
tigo se intitula uuma vitória do progresso", e se refere a este episódio impres- com a dor dos verdadeiros democratas deste País. 
sionante que acaba de ocorrer na Polônia, em que os trabalhadores reivindi- 0 SR. FRANCO MONTORO (PMDB _ SP) _ A homenagem que 
caram de forma pacífica, mas enérgica, o direito de organizar os seus sindica- V. Ex' presta, nobre Senador Gilvan Rocha, em seu nome pessoal e do seu Par~ 
tos, sindicatos livres, que representem o pensamento dos trabalhadores. Sa- tido, ao lado das homenagens prestadas pelos representantes da Maioria e de 
mu~l Wainer escreveu seu último artigo, exatame~te ~a defes~ dess:: di_reito - outrps Partidos desta Casa, revelam a unanimidade com que o Senado rende 
básrco d~s .trabalhadores, que é o de terem o seu smd1cato e nao .o _sin~Jcato 1 homenagem a este homem que lutou pelos direitos dos humildes, que militou 
que lhes e Imposto pelo aparelhamento esta;al. Ele. s~ :r~fere à retvmdicação no jornalismo e foí Uni exemplo de dedicação á Csta grande trincheira da li-
dos trabalhadores poloneses e se .refere tambem à reiVmdtcação dos trabalha- b d d d d . ~ . 
dores de todas as partes do mundo, mostrando que acima das falsas frontei- er aS e; ~d emocSractSa qude e a lmpre.~sa. t h S 

1 · 1· ·t 1. - ·t ót. 1 d , há r. rest ente, rs. ena ores, permt am-me nes a omenagem a amue 
ras so~I~ 15t.as ou_ C3_P1_ a:stas, ~u7 sao_mu_1 ~s -~-~~es r . u os e P~lses, . .ou- Wainer eu insira, como complemento, um apelo que me é dirigido por traba
tras reivtndi~ações que sao maxs tmpo~a~tes, e que diZem respeito a dxrettos lhadores, através do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Destilação 
fundamentaiS d~ pessoa hum~na, e prm~I~alm~nt~do hom~m que trabalha. e Refinação de Petróleo de Cubatão, Santos e São Sebastião. 

Peço permtssão, Sr. Presidente, para msenr no meu discurso, para que 0 . d' t t - · - • 1 f t d -
conste como homenagem do Congresso e do Senado à figura de Samuel Wai- ,510 Ica 0 • en: repr~e~ açao que nos envia, sm e tza aspec os 0 n~o 

~ 1 . . "U v· ó . d Pr , cumpnmento da Lei da Amstia em relação a trabalhadores daquela categona 
ner na sua causa, o seu u t1mo artigo: ma Jt na o ogresso · profiss1õnal. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - Pernlite V. Ex• um aparte? Relatam os trabalhadores de Cubatão, através de seu Sindicato, que a 
0 SR. FRANCO MONTORO (PMDB _ SP) _ Com muito prazer. Lei de Anistia, Cm relação aosJ25 empregados que requereram o seu retorno 

aos quadros da PETROBRÁS dO Brasil inteiro, apresenta um resultado triste e 
decepcionante e, além ~isso, profundamente injusto. Dos 325 solicitantes be~ 
nefidados p"ela anistia, apenas 7-obtiveram a sua reintegração em todo oBra~ 
sil; 34 foram aposentados compulsoriamente e 7 viúvas beneficiadas com a 
pensão. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Eu gostaria, na altura das conside
rações de V. Ex•, quando evoca a figura do jornalista militante, Samuel Wai~ 
ner, lembrar aqui que conheci Samuel Wainer dirigindo Diretrizes, que, em 
verdade, foi uma revista que trouxe-um halo de novidades para as letras do 
País. Samuel Wainer foi sempre aqUele Dom Quixote do jornalismo. Ele se 
preocupava mais com as idéias que defendia do que com a sua tranqUilidade 
pessoal. Daí ter atravessado fases muito difíceis neste País, quando teve ami
gos corno V. Ex• assinalou, como o Presidente Getúlio Vargas, corno Jango 
Goulart. No entanto Samuel Wainer sempre foi o que um velho professor 
pernambucano, já falecido, Jorge Cahú, dizia do professor," que a profissão 
do professor não dava pão nem glória". A profissão do jornalista, também, 
neste País, não dá pão nem glória, dâ sempre luta e cadeia. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Agradeço as palavras 
de V. Ex', Senador Aderbal Jurema, que representam uma justa homenagem 
a este homem que V. Ex' muito bem qualificou de um Dom Quixote do jorna
lismo brasileiro. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) -~Com prazer, ouço o 
aparte de V. Ex• 

O ST. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Franco Montoro, V. Ex•, 
prestando homenagem a Samuel Wainer, o_g_rande lutador da hpprensa brasi
leira, que marcou época com a sua Oltima Hora e com a sua colaboração pe
los ideais e pela sua luta em favor dos sindicatos, presta, de envolta com a 
homenagem a ele, homenagem a todos os jornalistas, a esses que lutam, dan

E, assim, 285 empregad-os da PETROBRÃS~fora!n praticamente excluí~ 
dos dos benefícios da Lei da Anistia. 

Pedem os trabalhadore~. em representação dirigida ao Senhor Presidente 
da República e da qual enviam cópias ao Congresso, que sejam tomadas me~ 
didas para o esclarecimento desta situação e para a extensão do benefício 
àqueleS que, até agora, não foram contemplados. Pedem, fundamentalmente, 
duas coisas: primeiro, que seja feita a revísão de todos os requerimentos dos 
empregados excluídos da Lei da Anistia, inclusive possibilitando aos interes~ 
sados o direito de defesa com a representação das provas documentais e; se~ 
gundo, pedem que se defina qual o órgão que assumirá a responsi:tbilidade 
pelo pagamento das aposentadorias e pens_ões. E para que não se cometam 
mais injustiças pedem eles que se adote o mesmo critério estabelecido em re
lação aos militares das Forças Armadas anistiados ou passados para a reser~ 
va. 

São estas, fundamentalmente, as solicitações que nos são feitas pelos tra
balhadores na indústria da destilação e refinação do petróleo. 

do ampliação e divulgação de todos os atos das vida brasileira, principal
mente do Senado Federal, da Câmara, do Executivo, tudo isto. Esses são os 
peões, em torno do qual se processa essa luta neste País. Portanto, V. Ex' 
prestando essa homenagem a Samuel Waíner, que tive o prazer de conhecer ca. 
também, e que foi uin peão e um campeão da liberdade, a estã prestando a to

Fazemos nossos, a solicitação e o apelo destes trabalhadores, pedindo ao 
Senhor Presidente da República, a quem foi dirigida esta representação, ao 
Sr. Ministro de Minas e Energia e à direção da PETROBRÁS, que receba 
esta representação e lhe dê o encaminhamento que lhe ê de justiça, principal
mente este que não pode ser negado a nenhum cidadão; o direito de recorrer 
da decisão e apresentar a documentação complementar que seja necessária, 
para que lhe sejam reconhecidos os direitos firmados na Lei da Anistia, que 
constitui um dos motivos a que com freqUência o Senhor Presidente da Re
pública recorre para demonstrar o seu propósito de uma abertura democráti-

Penso que esta solicitação atende aos propósitos anunciados de que a 
anistia atenda a todos os brasileiros. dos os jornalistas que, humilde e anonimamente~ na sua noite maldormida, 

escrevendo o seu suelto, a sua nota, a sua colaboração, a sua pâgina ou a sua 
coluna no jornal, divulga idêias, semeia idêias e constrói com as suas pala
vras, o mundo que haveremos de ter, no futuro. Portanto, V. Ex' presta uma 
homenagem significativa a este campeão da liberdade que foi Samuel Wainer 
que, através da sua luta, inscreveu o seu nome entre aqueles grandes jornalis
tas de nosso País. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Agradeço a colabo
ração de V. Ex• a este pronunciamento que faço ao grande jornalista Sar_nuel 
Wainer. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR, FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Ouço o aparte de 
v. Ex• 

O Sr. GHvan Rocha (PP- SE)- Como V. Ex•, nós, do Partido Popu
lar, nos encontramos consternados pelo desaparecimento de Samuel Wainer, 
em pleno vigor' de sua criatividade jornalística e em pleno viço de sua luta li-

Fazemos nossa a representação e o apelo às autoridades competentes, 
para o atendimento a uma reivindicação de rigososa justiça. 

Eram essas as considerações que queria fazer, Sr. Presidente. (Muito· 
bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MON
TORO EM SEU DISCURSO: 

UMA VITÓRIA DO PROGRESSO 

A esta altura, em Vçu;~óvia, um genenil polonês poderia parodiar às aves
sas o General Jorge Videla, presidente da Argentina, declarando à imprensa: 
H Estamos diante de uma infiltração perigosa de agentes do capitalismo inter
nacional. Eles pretendem solapar e subverter o nosso sistema socialista." 

Mas, lá como cá, por mais honestos que sejam os sentimentos dos .. bol
sões radicais, mas puros, do regime", a realidade estaria sendo confundida 
com o desejo. Pois nem em Gdansk nem em Buenos Aires ou no ABC, ostra
balhadores são hoje os mesmos dos tempos em que agentes internacionais po-
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deriam manipulâ-los à vontade. Os anseios por mais liberdade e por uma vida 
melhor estão ultrapassando as velhas confrontações ideológicas. E por isso a 
formação de sindicatos livres e o direito à greves, reivindicações vitoriosas na 
Polónia, representando conquistas sem precedentes na história de um país so
cialista, marcam um dos passos mais avançados na valorização do trabalha
dor como um dos componentes básicos de uma sociedade modema. 

uTenho de esfregar os olhos para acreditar que estou num país socialis
ta" - repetia perplexo e atónito um repórter da televisão norte-americana 
presente ao estaleiro Lênin, onde líderes grevistas e delegados governamen
tais poloneses discutiam as linhas gerais do acordo. E Lech Walesa, o princi
pal líder dos trabalhadores, que hâ quinze dias era considerado um marginal 
proibido de entrar no estaleiro, estava novamente à frente do comítê eleito 
para negociar com as autoridades do governo, isto é, negociar com o todo
poderoso Partido Comunista, que- na Polónia se -chama Partido Operário 
Unificado. 

Essa histórica conquista dos trabalhadores poloneses - sindicatos livres e 
direito à greve- já faz parte, entretanto, das relações de rotina entre patrOes 
e empregados no países mais desenvolvidos da Europa Ocidental. Ainda há 
poucos dias o comentarista lia num jornal francês esta declaração de um dos 
mais poderosos empresários da França. o Sr. Fres Chandon: "Hoje, um em
presário moderno deve dedicar metade de seu tempo à direção de seus negó
cios e a outra metade às negociações com os sindicatos a que seus trabalhadow 
res estão vinculados." E nem por conceder aos seus sindicatos esses direitos, a 
França deixa de ser um dos baluartes do sistema capitalista no mundo oci~ 
dental. 

A vitória- dessa verdadeira rebeldia branca dos trabalhadores na Polónia 
socialista, com a consagração de um novo sindicalismo livre, assim como as 
declarações que o comentarista extraiu da entrevista concedida pelo Sr. 
Chandon, são ângulos de uma mesma concepção de progresso. E devem ser 
devidamente analisadas pelas elites dirigentes do Brasil, onde um sindicalis
mo livre vem emergindo. Mas ainda sofrendo irracionalmente restrições e li
mitações que neste -irioinerito, especialmente diante do que acaba de ocorrer 
na Polônia, mostram-se cada vez mais obsoletas, estéreis e negativas. 

S.W. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka!ume) -Concedo a palavra ao nobre 

Senador José Lins. 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Tive conhecimento de que hoje, no Congresso Nacional, foi feita severa e 
injusta crítica ao eminente Governador Virgílio Tãvora, do Estado do Cearã. 

O que aconteceu, Sr. Presidente, é que um eminente professor e jornalis
ta do_ meu Estado, nosso correligionário, por questões pessoais, altercou com 
um grupo de pessoas que se encontravam em um encontro político. Como 
sendo incidente foi iilterpretado, como sendo também, de natureza política e 
nele envolvido o nome do Governador. Todavia, Sr. Presidente, quero crer 

· que esta Casa e todo o País, conhecendo como conhece o eminente ex
Senador Virgílio Tâvora, hoje Governador do Ceará, não levarâ em conta es
ses·agravos. Todos temos a convicção de que S. Ex• ê um democrata convicto 
e que jamais apoiaria qualquer atitude dessa natureza. 

Quanto à segunda pessoa também envolvida, trata-se de um professor 
universitário-; de um radialista de renome. também de excelente comporta
mento na comunidade cearense. Estou certo de que ele também não teve 
maior culpa, não merecendo também as acusações de que foi alvo. O acidente 
foi provocado por terceiros, sem que o Dr. Cid Carvalho tenha qualquer cul
pa. 

Eu quero deixar aqui a minha solidariedade ao Governador Virgílio Tá~ 
vora e ao Dr. Cid Carvalho, na certeza de que eles continuam a merecer o 
apreço da comUnidade cearense e de todo o País. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson CarneirO. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A correspondência diária de um parlamentar brasileiro, principalmente 
na difícil conjuntura que- o País atravessa, é um repositório de casos aparente
mente insolúveis, uma sucessão de depoimentos estarrecedores, um retrato, 
sem retoques, de um quadro social constrangedor. 

Escrevem-nos os funcionários injusfiçãdos pelas sucessivas leis de rees
truturação, nunca abrangentes dos casos mais dolorosos, restando prejudica
dos quase sempre os de menor nível salarial; reclamam os optantes do Fundo 
de Gararttia do Tempo de Serviço, em alguns casos, e, em outros, os que pre-

feriram a situação estatutária, conforme-o setor público transformado em au
tarquia; mas a rna:ior soma de cartas vem das mãos dos que, tendo trabalhado 
a vida inteira, Chegam à idade provecta sem qualquer tipo de assistência so
cial, nem o mínim-o benefício de modesta aposentadoria. 

Quando o Governo garantiu aoS inais ídos_os, no setor rural, uma apo
sentadoria mitigada, houve esperanças de muitos outros, trabalhadores por 
conta própria, no sentido de- qtie tainbém receberiam benefício assemelhado. 

Nada disso ocorreu. 
Temos, em mãos, uma carta vinda de Belo Horiz_onte e datada de 28 de 

maio último, em que uma senhOra, que se estabeleceu por conta própria, em 
1969, aos 72 anos de idade, montando um bar, em vista da insuficiência da 
apo-sentadoria do marido, reclama não ter, atê agora, com 83 anos, como ter
miriar os seus dias sem a sUjeição-diâria -do trabalho. 

- Eis um ti'echo da sua carta: 

HNesta idade, quando muitas, nas mesmas condições, já estão 
procurando um refúgio para aí terminar os seus dias, debulhando 
tranqUilamente o seu rosário, eu continuo, corajosamente, a enfren
tar o balcão de um bar das seis da manhã às vinte e quatro horas, su
portando, ·resignadamente, todas as conseqUências decorrentes do 
exercício dessa profissão.'' 

Lembra, ainda, que, durante cinco anos, de 1969 a 1974, pagou religiosa
mente todos. os_ seus compromissos tributários, tentando descontar para o 
INPS, não recebida a contribuição porque a lei não o permitia. 

Sentindo-se assim marginalizada, recorrera ao Presidente Geisel, termi
nando por ouvir um .. não" da Previdência Social em Belo Horizonte. Não 
teve melhor sorte, em carta dirigida ao Ministro Jair Soares, nem quanto a 
um pedido feito ao Presidente João Figueiredo. 

Concluindo, assinala a missivista: 

"Não pretendo um auxílio, mas a remuneração do meu traba~ 
lho. Se trabalhei, lutei e o Governo recolheu meus impostos, porque 
negou-me o direito de contribuir para o INPS? De qualquer forma, 
cumprindo obrigações tributárias, contribuí para os cofres públi
cos." 

Assim são tratados os idosos neste País. Chegando à idade provecta, pa
rece que são obrigados a pedir desculpas por ter vivido muito e condenados à 
caridade pública, depois de uma vida de trabalho, quando recebem, como 
paga final, a negativa de um justo repouso. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEYIDES (PMDB- CE. Lê o seguinte discurso.) 
--Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A onda de terrorismo registrada no País tem sido veementemente-conde
nada por todos os segmentos da opinião -pública brasileira, que passaram a 

. reclamar do Governo uma ação vígorosa para pôr termo à escalada da vio
lência que setores radicais deliberaram implantar no território nacional. 

Na tribuna desta Casa, parlamentares de todas as agremiações, a co
meçar pelos líderes da Maioria e Minoria já expressaram o seu repúdio aos 
atentados que se repetiram em vârias capitais, cuja apuração enérgica passou 
a ser aguardada por todas as correntes de pensamento. 

Os episódios vandâlicos do último dia 27 de agosto, no Rio de Janeiro, 
vitimando a Sra. Lyda Monteiro, funcionãria da OAB e ferindo gravemente 
servidores da Câmara Municipal carioca indignaram toda a população brasi
leira, que se posicionoU decididamente contra os seus autores para os quais se 
espera punição exemplar. 

No Ceará, Sr. Presidente, entidades oficüiis e privadas, a começar pela 
Assembléia Legislativa, ocuparam-se das gravíssimas ocorrências, c-om mani
festações de apoio às providências legais destinadas a coibir a sua continui~ 
dade, num instante em que os esforços de toda a comunidade devem 
direcionar-se para a ampliação da chamada .. abertura política". 

O Clube do Advogado, prestigiosa instituição que congrega os causídi
cos .c~renses, emitiu, a respeito, nota oficial de protesto, vazada da forma se
guinte: 

.. A gravidade da situação económica, social e política da 
Nação já não pode mais ser minimizada, nem tratada com medidas 
ou processos administrativos- e políticos divorciados da realidade 
brasileira, contemporizadores, e, alguns deles, até mesmo agravado
res da crise, por impossibilitarem uma sólida união nacional das 
forças políticas democráticas e dos diversos segmentos e organi
zações da sociedade civil brasileira, sem a qual- isso se torna cada 
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vez mais evidente-, não sairemos da dificílíma conjuntura em que 
o país se encontra. Esteadas na crise, as forças obscurantistas, rea
cionárias, e, por isso mesmo, antidemocráticas, que prosperam ao 
longo dos anos do regime de exceção. em que a Nação viveu, promo
vem uma escala terrorista em nossa Pátria, destroem, intimidam e 
asRassinam. 

O Clube do Advogado, tradicional associação de profissionais, 
que tem no seu ideârio a defesa intransigente do direito das liberda
des políficas e do aperfeiçoamento da nossa ordem constitucional, 
traz a sua solidariedade à Ordem dos Advogados do Brasil, à 
família enlutada de dona Lydia Monteiro, Câmara dos Vereadores 
da cidade do Rio de Janeiro e a todos quantos têm experimentado a 
ação repulsiva das forças antiprogressistas que se opõem a uma 
completa volta do país ao Estado de Direito. Por outro lado, apela 
calorosamente a todos quantos ocupam postos de mando e respon
sabilidade pela vida administrativa e política do Brasil, bem como 
aos partidos, que têm obrigaçãO de bem orientar o povo brasileiro, a 
urgentemente encontrarem um terreno comum de enérgica luta pela 
salvaguarda da Democracia e das liberdades públicas em nossa es
tremecida Pátf1a e ·pela superação da dura crise econômica que nos 
atinge. 

Fortaleza, 30 de agosto de 1980. 
Antônio Carlos de Araújo Sousa
Presidente." 

Srs. Senadores: 
Ao divulgar a Nota Oficial do Clube do Advogado, sodalício a cujos 

quadros pertenço, desejo dar conhecimento de sua íntegra ~s autoridades fe
derais, encarecendo das mesmas, urna vez mais, redobrados esforços parares
tabelecer a tranqUilidade da ordem pública, indispensável à prática correta 
das liberdades democráticas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Orestes Qüércia. 

O SR. ORESTES QUI':RCIA (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Ainda ecoam, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, os re
sultados do Seminário de Desenvolvimento Regional realizado, no ano pas
sado, pela Segunda RegiãO AdJ11i_nistrativa, quando se aprovou a "Carta do 
Litoral Paulista e Vale da Ribeira"-:- -

Dentre os temas abordados, avulta o da legitimação das posses de terras 
devolutas, em virtude -das constantes lutas entre o Município de Registro e 
outros adjacentes, diante da indefinição legal qesse problema fundiário. 

CoO.tinuando ilegítíriladas essas terras, em lugar de contribuir para o de
senvolvimento ecori6ri1ic_o_ regiorial, só produzem pendências, resultando des
pesas irrecuperãveis, uma- vei que apenas- na: SUb-regiãO de Registro, cerca de 
400 mil hectares estão comprometidos com esSe problema, claramente deR 
monstrada a precariedade do sistema diScriminatório existente, corno acen
tuou, na indicação n9 365, apresenta·âa à Assembléia Legislativa, o Deputado 
Rubens Lara. 

AvolumamRse os lifígios -no Vale do Ribeira e na regiã-o de Peruíbe, onde 
também há terras lridígenilS~- Conflagrados ou em permanente ebuliçãO os seus 
habitantes, com insislenfes m-ariifeSfações- de posseiros e conseqüentes violên
cias dos pseudo-proprietários. Cresce o númCró·aas Vítimas, acordando a ad-
ministração para que evite fatos mais gfaves. · 

A Comissão Especial de Inquérito, criada pela Assembléia Legislativa de 
São Paulo, fez séria investigação na ârea, apurando a anarquia fundiária exis
tente, com a falsificação de títulos patrimoniais, constituindo-se um excelente 
acervo para as providências cabíveis por parte do Governo Estadual. 

Pedindo o apressarnento das conclusões dessa CPI, o Deputado Rubens 
Lara assinala: 

"'Parece-nos extremamente perigoso, do ponto de vista social, 
permiti{ C}Ue ___ cõfitinuam a Ocorrer pressões, e até mesmo formas de 
coação, no sentido de que as terras sejam desocupadas pelos atuais 
detentores, antes que haja uma decisão formal e definitiva da Jus
tiça. Se o Estado não tem meios, o que não é crível, para contribuir 
no esclarecimento da questão, pelo menos deve assegurar a tranqUi
lidade dos que estão integrados nessa área, que o próprio Serviço do 
Patrimônio da_ União, por intermédio de um seu representante, rece
ba, da Comissão Especiaf áe -Inquérito, a verdade litigiosa das pos
ses não formalizadas pela justiça". 

Depois de argumentar ·com a repetição dos lamentáveis episódios do 
Vale do Ribeira e a omissão de autoridades_ da Segurança Pública, conclui a 
indicação: 

.. A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo indica ao 
ExcelentíssimO Senhor Governador do Estado, Sr. Paulo Salim Ma
luf, por intermédio d::i.- Procuradofia" dÕ Patrimônío do Estado, a ne
cessidade imediata da legitímação das terras devolutas existentes no 
Vale do Ribeira, subRregião de Registro e outras adjacências, tendo
se em conta os inúmeros conflitos que se vêm desenrolando naquela 
regiãõ". 

Esperamos que, aprovada a indicação, o Governador do Estado não re
tarde mais as providências pedidas, a fim de que se restaure a segurança no 
Vaie do Ribeira e na região de Peruíbe. 

Era o que tiliha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não há mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou_ encerrar a presente Sessão, designan
do para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

=1-

Discussão, em turrio único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redaçào em seu Parecer n• 626, de 1980), do Projeto de Lei do Senado n• 296, 
de 1979, da Senadorã Eunice Michiles, que institui o Dia Nacional de Defesa 
da Fauna. 

-2-

Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão 
de Redação- em seu Parecer nll 629-, di 1980), do Projeto de Lei do Senado nl? 
312, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do§ 1• do ar
tigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

-3-~ 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 271, de 
1975, do Senador Itamar Franco, que dispõe sõbre a inscrição dos funcio
nários municipais junto ao INPS, tendo 

PARECERES, sob n•s 580, 226, 227 e 228, de 1980, das Comissões: 

- de Redação. oferecendo a redação do vencido na apreciação prelimi
nar; 

- de Legislação Social. favorável, com voto em separado, pela apro
vaçãO, do Senador Franco Montara e voto vencido, em separado, do Sena
dor Braga Júnior; 

- de Finanças, favorável nos termos de substitutivo qüe oferece, com 
voto vencido dos Senadores Saldanha Derzi e Arnon de Mello; e 

-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do substitutivo da Co
missão de Finanças. 

-4-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 IOl, de 
1980, do Senador Jorge Kalume, qUe altera o artigo 607 do Código Civil, 
acrescentando-lhe os §§ J9 e 2~?, tendo 

PARECER, sob n' 6L5, de 1980, da Comissão: 

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

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 55, de 
1978, do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a eleição do Juiz de Paz, 
tendo 

PARECER, sob n• 625, de 1980, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no 
mérito, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio- Nunes. 

-6-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade no;; termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado nl? 44, de 1980, do Senador Lázaro Barboza, dando nova redação aos ar
tigos 59 e 6~' da Lei n~ 6.385~ ~e 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o 
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mercado de valores mobiliários e cria à Comissão de ValoreS Mobiliários, 
tendo 

PARECER, sob n' 624, de 1980, da Comissão: 

-de Constituh;ão e Justiça. pela inconstitucionalidade, com voto venci
do dos Senadores Cunha Lima e Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRAN
CO NA SESSÃO DE i'-9-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMD!l- MG. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do oi-ador.) -Sr. Presidenté," Srs. Senadores: 

Pretendo abordar alguns aspectos gÚais dã -política tributária do Impos
to de CirCulação de Mercadorias. Antes, solicitaria a V. Ex• que fizesse cons
tar dos Anais a Dectaração da Bancada de Vereadores do PMDB de Juiz de 
Fora, bem como da sua Comissão Executiva PrOviSória, contrái-ios à prorro
gação de mandatos. 

Sr. Presidente, ao abordar o problema do Imposto de Circulação de 
Mercadorias, gostaria de me referir ao pronunciamento que encontro hoje 
nos jornais, do Presidente da Casa, Senador Luiz Viana, que diz o seguinte: 

VIANA ANUNCIA MUDANÇAS NO !CM 

Salvador- Ao defender a autonomia municipal, durante a ses
são de encerramento do III Congresso de Vereadores do Estado da 
Bahia, o Presidente do Senado, Sr. Luiz Viana Filh(), a~~nciou q_ue 
o Governo eriviará ao CongresSó, mi p'HSxima semana.- projeto com 
modificações ria sistemátiCa~ de" distribuição de ICM, visando a be~ 
nelidar-OS municípios. 

Dentro de pouco tempo; os mutlicípios terão alguns recursos 
que lhes cabem - mas que hoje são desviados para o Estado e a 
União - -para rilelhorar suas condições no atendimento à popu~ 
lação, como destacou o Presidente do Congresso Nacional. Contu~ 
do, o Senador declarou-se favorável a uma reforma tributária para 
''modificar, pelo menos em parte, a injUstiça que está vitimando o 
municfpio brasileiro". 

Degradação 

Em conseqilêncía da inadequada distribuição de renda do País, 
como ressaltou o Sr. Luiz Viana Filho, ••o município degrada-se 
dia.·a dia. Ele vive não do que tem, mas do que lhe dão", Comentou 
o parlamentar, acrescentando que o município está trabalhando 
para sustentar o Estado e a União, pois, até os recursos do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM) fica retido durante vários 
meses no Tesouro Nacional, prejudicando bastante as prefeituras. 

-E preciso que reformulemos a distribuição de renda do País 
para dar ao município o que lhe é fundamental, a autonomia, disse 
o Senador. "O município precisa deixar de ser mera fantasia, um 
sinibolismo, e passar a ser uma força real e sólida, representando 
para o Brasil um grande suporte da vida política na democracia na
cional". 

Agora vem, Sr. Presidente, o inusitado: 

Durante a sessão, o Governador Antônio Carlos Magalhães fa
lou aos quase mil participantes que, com eles, .. o PDS na Bahia é in
vencível". 

Srs. Senadores, é interessante: enquanto o- Congresso Nacional combate 
a estrutura a que hoje estão sujeitos os municípioS- e, diz isto aos Vereado
res baianos- o GoVernador diz que o PDS da Bahia é invencíveL Mas, quem 
mantém essa estrutura, qoerrrprõ_r~rove~_hoje, o empobrecimento dos_Estados 
e dos Municípios'? A política econômlCi do Governo, os seus Ministros da 
área económica, apoiados pelo Partido do Governo, tanto nesta Casa quanto 
na Câmara dos Deputados. 

Portanto, Sr. Presidente, as observações do Sr. Senador Luiz Viana são 
criteriOsas e oportunas, mas S. Ex'" se esqueceu de dizer aos Vereadores baia
nos que isso é mantido pelo próprio Governo, pelo seu Partido. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MGY- Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• está coberto de razão, 
pois ainda há poucos dias nós tivemos no Congresso Nacional a votação de 

várias propostas de emendas constitucionais que visavam, justamente, melho
rar a situação financeira dos Est3.d0s e municípios, muitas delas de iniciativa 
de parlamentares do próprio Governo. O substitutivo final, inclusive, foi da 
lavra de um eminente integrante do PDS do Rio Grande do Sul. Pois bem, 
nada disso sensibilizOu o Governo e O seu Partido, e o que nós vimos foi are
tirada em massa do plenário, para evitar que fosse feita uma nova distri
buição de renda mais equânime, justamente visando fortalecer as finanças es
taduais e municiPais. Agora, vem o Governo e anuncia a sua proposta. Quer 
dizer, quando a iniciativa é parlamentar, não merece apoio, porque o Gover
no quer sempre ter a priorid3.de das iniciatívas. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Nobre Senador Itamar Franco, 
V. Ex' me concede um aparte? 

O SR. ITAIVÍAR FRANCO (PMD!l- MG)- Senador Humberto Lu· 
cena, faz bem V. Ex' em recordar esses fatos. 

Veja V. Ex• o surrealismo que estamos vivendo neste País: um Senador, 
~residente do Congresso Nacional, vai à Bahia e perante vereadores diz o que 
disse. Mas, aqui no Congresso Nacional e através de Emenda do Senador Lo
manto Júnior, diga-se de passagem, um grande n:JUnicipalista, os parlamenta
res do Governo retiram-se do plenário, exatamente para não permitir a me
lhoria do Fundo de Participação dos Municípios. E agora vem o Governo, 
Senador Humberto Lucena, prometendo uma migalha- expressão do Sena
dor Hugo Ramos, ainda há pouco- uma migalha em relação ao Fundo de 
Participação dos MunicípiOs. 

Antes de continuar a abordagem que pretendo fazer, com muito prazer 
ouço o Senador Aloysio Chaves. 

~-~ O Sr. Aloysio Chaves (PDS -PA)- Nobre Senador Itamar Franco, em 
primeiro lugar há uma retificação que deve ser feita para ajuiZar corretamente 
a- respeito dessa matéria. Tramitavam várias prOpostas de Emenda à Consti~ 
tuição, pretendendo alterar os arts. 23, 24 e 25 da Constituição Federal, refor
mulando o Sistema Tributário Nacional. Essas propostas foram anexadas à 
que tinha precedência na tramitação, em virtude da conexão da matêria, algu
mas de iniciativa de Deputados e Senadores do PDS e outras de iniciativa de 
ilustres colegas dos partidos de oposição. Afinal, o relator, Deputado Alberto 
Hoffmann, apresentou um substitutivo, mas as propostas continham dispo
sições muito amplas e algumas até díspares, contraditórias, de tal maneira 
que se tornava difícil ordenar para alterar a Constituição, alteraÇão sistemáti
ca, modificando o Sistema Tributário NaciOnal, de maneira a atender à con
veniência da Administraçã-o Federal,- dOs Estados e dos Municípios. Daí sur~ 
giu a decisão de não aprovar um substitutivo que condensava alguns pontos 

·dessas várias emendas, e, em seguida o PDS, fiel ao seu programa, apresentar 
incontinenti uma proposta de emenda constitucional restituindo aos municí
pios e aos Estados ~ restituindo não é bem o termo -, ampliando para os 
municípios e para os Estados a cota do Fundo de Participação. Esta emenda é 
assinada pelo emil)._ente Líd~r da Maioria, Senador Jarbas Passarinho, pelo 
eminente Líder na Câmara. Deputado Nelson Marchezan, e pelos demais 
parlamentares, não s6 do PSD como de outros Partidos que desejam aderir a 
·esta proposta. Vê V. Ex• que o Governo não está, absolutamente, indiferente 
ao problema, Pelo contrário, numa época de extrema dificuldade financeira, 
em que se procura realmente fazer um combate cerrado à inflação, o Governo 
se propõe a transferir. logo em 1981, para os Estados e municípios, com au
mento de 1% do Fundo de Participação, cerca de 19 bilhões de cruzeiros.Au
menta em 81 e aumenta em 82, de modo que a participação dos Estados e mu~ 
nicfpios-passa para 11%. Posso até concordar com V. Ex• em que ~sta partici
pação ainda está aquém daquilo que necessitam os Estados e municípios. 
Mas também a União não pode fazer essa transferência maciça sem desequi
librar suas fmanças, o seu programa de combate à inflação e, sobretudo, o 
atendimento de projetes prioritários na área federal. Há o propósito do Go
verno de minorar a situação dos Estados e municípios, agora, através de medi
das concretas, porque esta proposição, esta proposta de Emenda à COnsti
tuição que está sendo apresentada, ela está sendo apresentada por parlamen
tares, por Senadores e por Deputados, e vem justamente mostrar que o PDS 
não está indiferente a este problema. Apenas não poderia aprovar globalmen
te emendas que apareceram sem uma coordenação dentro dos Partidos, ou 
dos autores das emendas diretamente com o Governo. Havia implicações gra
ves com relação ao Imposto sobre Combustível e Lubrificantes, ao Imposto 
sobre Energia Elétrica, Transmissão lnter vivos e Mortls Causa, ao Fundo de 
Participação dos Municípios e dos Estados, além de outros tributos que eram 
também alterados. Não se pode fazer uma alteração dessa natureza senão me
diante um entendimento. não só para atender aos interesses da União, como 
também dos Estados e dos municípios. Desculpe-me alongar um pouco, 
nobre Senador Itamar Franco, nesta explicação, era-me impossível resumi·Ia 
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demais, sem suprimir alguns esclarecimentos que são fundamentais para a 
anâlise desta matéria que V. Ex• focaliza perante o Senado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Tive a honra de presidir 
esta Comissão, C-UJO relator foi o Deputado Alberto Hoffmiinn. V. Ex' fala 
em entendimento. Vou apenas desviar-me um pouco do assunto, porque pre
tendo abordar o problema do Imposto de Circulação de Mercadorias. V, Ex' 
fala em entendimento, repito. Esse entendimento houve, Senador Aloysio 
Chaves, tanto assim que, como Presidente daquela Comissão, tive o cuidado 
de suspender os trabalhos, para que as Lideranças, face à importância dessa 
emenda constitucional,- Uma emenda constitucional realmente global, sobre
tudo fundamental para os Municípios ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Foram vârias· propostas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Evidentemente. V. Ex• 
disse que elas foram todas agregadas em uma só. 

Esse entendimento se processou na Comissão Mista, incluSive com par
lamentares do PDS. Lamentavelmente- como lembra o Senador Humberto 
Lucena - como sempre o Governo queria permitlr-2%. Agora já pTeterlde, 
através de emenda constitucional dos seus parlamentares, dar em 1981 I%, 
em 1982 mais I%. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Aumenta, no período de 9 para 
II%. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Exatamente 11%, por
que hoje temos 9%. 

Vamos recordar que, em 1968, esse Fundo fOr-i-eduzído à nltitade. Mas 
vale ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nove por cento, por proposta de 
emenda constitucional enviada ao Congresso Nacional pelo Presidente Gei
sel, que aumenta_va de 5 para 9%. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Excelência, por favor, 
foi restituído por emenda do Presidente da República, na época, face não a 
um esforço do Congresso Nacional, face ao regime de arbítrio da época. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Foi decisão do Congresso Nacio
nal, Excelência. Eu era governador do meu Estado, e, váriaS vezes, nós, go
vernadores dos Estados do Norte e Nordeste, levamos este assunto ao Presi
dente, que o teve em alta consideração._ 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Excelência, vamos colo
car uma ordem cronológica. Primeiro: V. Ex' concorda que em 1968 houve 
uma redução de 50% ou não'? 

de Desenvolvimento na área do Norte e N ardeste no total de 20%. É este o 
teor da alteração. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - PA) - Permite V. Ex' um aparte? 

0 SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois ni!o. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Senador Itamar Franco, estava 
no meu gabinete, quando ouvi V. Ex' começar o seu pronunciamento ares
peito deste assunto, que é por demais polêmico. V. Ex~ tem razão quando diz 
que a Constituição de 1967 aumentava para I O% o Funco de Participação dos 
Estados e em 10% o Fundo de Participação dos Mu.nicípios, reduzidos, em 
1968, de 10% para 5%. Em 1975, ao chegar à Câmara Federal, tive oportuni
dade de apresentar uma emenda à ConstituiçãO, aumentando de 5 para 10%, 
emenda essa que também foi apresentada na mesma época, no Senado, pelo 
Senador Marcos Freire. Após diversos entendimentos com as autoridades do 
Governo de então, e em ateOção à boa vontade e à compreensão do Presidente 
Ernesto Geisel, foi apresenú1da uma subemenda às emendas apresentadas an
teriormente, e o relator na Comissão Mista, na época, foi o Deputado Ro
gériO Rego. Foi apresentada uma subemenda assinada pelo saudoso Senador 
Petrônio Porte lia, reconstituindo o Fündo dei: -ParticipaçãO, progressivamen
te, de l% ao ano, até 9%, mantendo o Fundo Especial de 2%. Agora tivemos 
oportunidade, corno outros Senadores, de apresentar emenda constitucional, 
aumentando de lO para 14%, um aumento progressivo também; de acordo 
com uma emenda aprovada anteriormente. Infelizmente a nossa emenda não 
foi aprovada. Mais do que isso, o que tem sido erro aqui, no Senado, no Con
gresso, e que tem ocasionado que muitas emendas com possibilidade de serem 

"'aprovadas não o sejam, é a anexação de diversas emendas que versam sobre di
versos assuntos. Tive~os, nesse caso~ a anexação de em e~ das de diversos teo
res para discussão em cOnjunto, cort_l.~ '!presentação da subemenda por parte 
da 1Comissão Mista, como Jivemos, .e cito outro exemplo, a emenda à Cons
tituição pela qual retornava a eleição direta para as estâncias hidrominerais, 
que também tive oportunidade de apresentar. Não foi aprovada, porque a ela 
foram anexadas as emendas de eleição direta para as Capitais, eleição direta 
para isso, eleição direta para aquilo. A emenda constitucional pacífica, que 
seria aprovada novamente, não o foi, e o foi a emenda das estâncias hidromi
nerais. Então, um dos equívocos tem sido este. Como V. Ex•, lamento pro
fundamente, também, que não tenha sido aprovado, na época, o substitutivo 
do Deputado Alberto Hoffmann. Hoje acabo de ter a grande satisfação de as
sinar a proposta de emenda constitucional apresentada pelo Senador Jarbas 
Passarinho. Tive também a grata satisfação de saber que, dentro em breve, es
taremos votando o aumento do Fundo de Participação dos Municípios, que 
todos almejamos, que todos defendemos, e aqui, sem distinção de Partidos, 
todos combateremos para vê-lo aprovado.-

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA)- Não, ... O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Juthay Maga-
lhães, o históriCo que V. Ex• fez sobre o Fundo de Participação dos Municí-

0 SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Responda, por favor. pios é verdadeiro. V. Ex~ é um municipalista como eu e como tantos aqui nes-

0 Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) - Cinqüenta por cento. O imposto ta Casa~ 
era de 10% e foi reduzido a 5%.. - Veja, no entanto, V. Ex~ o ftimpo que vamos perder. Se tivéssemos apro-

vado, como lembrou o Senador Humberto Lucena, as emendas constitucio-
0 SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- 1'. engano de V. Ex• Em nais aceitas pela Comissão Mista, em relação ao fundo de Participação dos 

1968 os municípios brasileiros, veja como V. Ex; está co-Inetendo um enga Municípios, em relação ao Imposto de Transmissão Intervivos, jâ teríamos 
no,... ganho tempo. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Foi reduzido de 10% para 5%. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Exatamente, Senador 
Jutahy Magalhães. 

S_enador Aloysio Chaves, V. Ex• está querendo defender muito o Gover
no, e está esquecendo. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Não est6u:e5tiuecendo. v:Ex• está 
fazendo uma conta, vou retificar Que... - - - --

0 SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Não é conta, Excelê~ncia. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- ... no fim, estamos inteíràmente de 
acordo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) - Não. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- A cota do Fundo de Participação 
dos Municípios passou parã 5- permita-me concluir- para 9 gradualmen-
te: I% em 76. i% em 77,... -

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Ê outra coisa. 

O Sr. Aloysio Chavcs(PDS- PA)- ... 1% em 1978, e !%em 1979. Com 
9% do Estado, 18% e mais 2% do Fundo Especial para Projetas Prioritários 

Evidentemente, este Governo não quer pressa quando se trata de agilizar 
tramitação de propostas que beneficiem os Municípios e os Estados. Prefere 
andar devagar. Vamos estudar uma nova emenda, vamos perder mais tempo, 
vamos debater novamente, vamos aí ganhar mais três ou quatro meses, e va
mos, então, aprovar aquilo que realmente pretende o Poder Executivo. Infe
lizmente, Senador Jutahy Magalhães, vamos perder tempo. 

Sr. Presidente, hoje mostrarei algumas distorções do Imposto de Circu
lação de Mercadorias. 

O Sr. José Lins (PDS- CE):._ Permite V. Ex• um aparte, nobre Sena
dor Itamar Fra"nco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Vou só entrar neste as-
pecto-, e logo, em seguida, darei o aparte a V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Ê sobre a parte anterior do seu discurso. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- O ilustre colega citou o nobre Senador 
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, e comentou o discurso que S. Ex•, 
teria feito no encontro. Alega V. Ex' que o que não se disse é que o Partido do 
Governo é que mantém a aiual situação dos Estados eM unicípios, que V. Ex' 
julga tão precária. Concordo com V. Ex' que há necessidade da reformulação 
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do sistema tributário, com o objetivo de descentralizar os recursos, dando 
maior quinhão aos Estados e Municípios. Mas V. -Ex• devia também ter 
lembrado que, embora nem tudo seja perfeito. embora haja dificuldades e 
muita coisa a corrigir, é o PDS que, através de um dos seus lídimos represen
tantes- como é o caso do Presidente do Senado Federal, que se mostra pres
suroso para modificar o status quo. E o PDS que vem trazer a sua contri
buição, no sentido de tornar efetivas tais modificações em benefício dos Esta
dos e dos Munjçípios. Serra pois justo que V. Ex• visse o discurso do nobre 
Presidente desta Casa pelo lado positivo, como um esforço em favor dos mu
nicípiOs~ -e não pelo lado negativo. E esta a minha observação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Primeiro, Senador José 
Uns, eu não_me referi a aspectos positiVô"S"ffêiT! ·a·negativõs do pronunciamen
to do Senador Luíz Viana Filho na Bahia. Ao contrário, mostrei que S. Ex• 
faz um diagnóstico perfeito do município brasileiro. O que estranhei- e con
tinuo estranhando -é o fato de ser o seu Partido que dâ sustentação à estru
tura econômica que aí está, uma estrutura econõmica que, a cada dia, em~ 
pobrece os Estados e os municípioS. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- É exatamente e5te o ponto: é este o Par· 
tido também que está tentando mudar e corrigir a situação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- V. Ex• falou bem: é esse 
o Partido que está tentando ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) ... pela voz do Senador Luiz Viana Filho ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)..,- Quando se diz que o 
PDS é o Governo, eu já não sei mais qUal é o sentido da expressão de V. Ex•: 
••está tentando", tentando o quê? Se o Presidente do Senado- como V. ExJ 
diz- faz um diagnóstico certo, correto, o que V. Ex•s estão tentando? O que 
impede a modificação estrutural no processo de empobrecimento dos Estados 
e municípios, quando é o próprio Presidente do Senado que, jã agora, aborda 
de uma maneira correta o problema? V. Ex•s estão esperando o quê? Ordem 
de quem? 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- V.- Ex• mesmo acaba de dizer, acaba de 
concordar com todos os que aqui falaram, que o Fundo de Participação foi 
elevado sucessivamente de 5 para IO por cento, V. Ex• acaba também de ouvir 
a informação de que novamente o Fundo de P_articipação está sendo aumen
tado, ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Que elevar de 5 para 10 
Ex•l Acho que V. Ex• não prestou atenção-ao histórico do Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr.José Lins (PDS- CE)- E que no final do ano passado foi modi-
ficada a estrutura do ICM. -

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Senador José Lins, por 
obséquio, V. Ex• é um homem que conhece, é um engenheiro, como foi au~ 
mentado de 5 para lO? Ele foi reduzido, em 68, lO para 5 e até agora, por 
incrível que pareça, nós não recuperamos esses 10 por cento. 

O Sr. José Lins (PDS -CE) -Estou dizendo a V. Ex• que foi aumenta
do e que está sendo novamente aumentado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MO) - Vamos à realidade 
nobre Senador, veja Ex•, desde 68 até agora, quanto o município brasileiro 
perdeu em recursos do Fundo de Participação dos Municípios? V. Ex•, que 
tem a sua maquinazinha de calcular ai, poderia ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Estou de acordo com V. Ex•, mas o que 
queria dizer a V. Ex• é que também o PDS, inclusive através do Presidente 
desta Casa ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Também o PDS, 
PMDB, PP, PT, PTB, PDT, nós todos estamos aqui ~à espera realmente de 
que este Congresso tenha força, através de sua Maioria, da qual V. Ex• faz 
parte, de que haja uma independência deste Congresso Nacional; para não fi~ 
carmos aqui à espera dos tecnocratas do Governo para que resolvam aumen
tar em um ou dois ou três por cento ou meio por cento para os estados e os 
municípios. V. Ex~t vai concordar conosco que, lamentavelmente, nós não te
mos - mais ainda o Partido de V. Ex• - .essa autonomia de vôo, para se
quer, como lembrou o nobre Senador Jutahy Magalhães, aumentar em dois 
por cento o Fundo de Participação dos Municípios. Em apenas, nobre Sena
dor José Lins, dois por cento, quando já nos haviam retirado cinco por cento 
dos nossos dez por cento. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não é verdade, V. Ex• sabe que foi au· 
mentado em cinco, embora paulatinamente. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Foi aumentado!? Pri
meiro, não foi aumentado. Foi aumen·t~do de uma maneira gradual de quatro 
por cento, tirando daquilo que nos pertencia, que eram IO por Cento. 

Mas. Sr. Presidente, falo hoje na regressividade do imposto, no meu en
tendimento 

a) decorrente da alíquota uniforme para todas as mercadorias; 
b) decorrente da menor carga tributária relativa sobre dispêndios em 

serviços que têm maior pesO noS orçamentos das classes de renda mais eleva-
~~ . 

c) decorrente das conceções de benefícios fiscais a produtos de aquisição 
pela parcda da população de renda mais elevada. 

E dificil, -talvez, Sr. Presidente, chamar a atenção do Senado Federal, 
para a tributação dos fCM em gêneros alimentícios de primeira necessida
des. Mas tento, ainda que palidamente~ mostrar distorções deste ICM. Senão 
vejamos: estão isentos- refeições ein restaurantes de hotéis turfsticos, entre
tanto são tributadas --refeições em restaurantes populares; estão isentos do 
ICM - as revistas pornográficas, no entanto, o material escolar é tributado 
em relação ao !CM; estão isentos- as lagostas e o caviar, no entanto. estão 
tributados, entre outras coisas, a sardinha em lata. 

Veja, Sr. Presidente, que, por falar em sardinha em lata, ainda ontem o 
Jornal do Brasil mostrava, em reportagem, que essa sardinha em lata, que há 
bem pouco tempo fazia parte da refeição do pobre, hoje não faz mais. Leio o 
Jornal do Brasil: 

"A ·sardinha em lata. antigamente muito consumida pelas ca
madas de baixo poder aquisitivo, foi o produto que mais subiu de 
preço nos (iltimos Cinco anos, de acordo com os dados da Bolsa de 
Alimentos." 

A sardinha em lata, então, é tributada. mas a lagosta e o caviar não so
frem a mínima tributação do Imposto de Circulação de Mercadorias. O peru, 
o faisão e o fi[é mfgnon pagam um terço da tributação e, no entanto, o char
que e a lingüiça são totalmente tributados, Sr. Presidente. Então veja V. Ex~t 
as distorções existentes no momento. O peru, o faisão e o filé mignon pagam 
parte do ICM, mas já o charque e a lingUiça, antigamente comida de pobre, 
hoje nem tanto, pagam integralmente. Anotando-se que o charque e a lio
giliça ainda são comidas da população de baixa renda, sofrem a tributação. 

Sr. Presidente, agora vem um absurdo. Jóias, pedras preciosas e bijute
rias, metade do imposto. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE)- V. Ex• me permite, nobre Senador, 
antes de concluir seu discurso, porque tal assunto tem que ser saboreado pelo 
Senado da R~pública, por ser um absurdo. um escandâlo governamental. 
Mas, creio, esse_ deve ser o caminho que o Sr. Ministro Delfim Netto, achou 
para encher a panela dos pobres, porque esta Nação estâ lembrada da sua 
promessa peremptória, quando assumiu o Planejamento, de que, iria encher a 
panela dos pobres. Está aí a demonstração: caviar, faisão, tudo isento; charH 
que, sardinha, pagando impostos. V. Ex~ tem que repitir isso, para que, se os 
ouvidos do partído do Governo não perceberam, que pelo menos os ouvidos 
dos anais guardem esta aberração que acontece neste Pafs. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Muito obrigado, nobre 
Senador Gilvan Rocha. Mas os ouvidos do Governo nesta Casa, às vezes, e 
por que não dizer, na maioria das vezes, são surdos a essas colocações. 

O Sr. __ Bernardino Viana_ (PDS- PJ)- Senador Itamar Franco, V. Ex• 
me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Com muito prazer. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Quero dizer o seguinte, nobre Se
nador Itamar Fran_co: quando é extraída, a pedra preciosa para o IUM, Im
pOsto Único sobre Mineral, que é superior ao ICM, para pedras preciosas. 
Posteriormente, quando ela vai lapidada. aí ela paga o IPI e o lCM, quando é 
vendida. Então, ela é muito mais taxada do que os outros produtos. Queria 
acrescentar que,_ em 1964, quando se mudou o Sistema Tributário Nacional, 
havia uma verdadeira balbúrdia. O IVC, que era o imposto de vendas e con
signações, era cobrado em cascata. Cada vez que se fazia uma operação, ele 
era pago sobre o valor total. Então, havia uma grita nacional sobre o mau 
funcionamento desse irripOSto: Crióu~se, então, o !CM, Imposto de Circu
lação de Mercadorias, que se paga sobre a primeira incidência, depois se paga 
a diferença, tem-se os créditos, portanto, paga~se sobre o lucro, porque a pes
soa tem um crêdito, é o lucro acrescido do frete. O governo, naquela época, 
verificou qual seria, mais ou menos, a arrecadação de cada Estado em IVC e 
fixou uma taxa, para os Estados, corespondente à diferença entre o IVC e o 
fCM. Os Estados exportadores passaram, praticamente, a não fazer jus a essa 
participação; que é exatamente o Fundo de Participação dos Estados e os Es-
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tados importadores teriam, então, uma percentagem maior, porque ela é divi
dida, proporcionalmente, diretamente proporcional à renda de cada Estado e 
inversamente proporcional à população e ainda outros parâmetros. Então, 
ela foi feita por isso. Agora estã~se verificando - não há mais quem possa 
contestar- que o sistema não está funcióri3i1do bem para os Estados pobres 
e há, por isso, no consenso geral, principalmente no consenso politico, uma 
tendência para que se moCfifique o aluai sistema que também já estâ envelhe~ 
cido~ não está mais satisfazendo às necessidades do poder público e da coleti~ 
vidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Ainda bem que V. Ex• 
ficou só nas pedras preciosas, não falou das revistas pornográficas, .da la~osta 
e do caviar. Mas, em relação às pedras preciosas, Senador Bernardmo VIana, 
vou~ me permitir responder a V. Ex', não com as minhas palavras~ mas com 
as palavras do Secretário de Governo do Estado de Minas Gerais,- Dr. Már
cio Garcia: 

No que tange às pedras preciosas, e para comprovar a ineficá
cia do CONF AZ (Conselho de Secretârios da Fazenda) tomando 
muitas vezes de arrogante ignorância, prorrogou~se em sua última 
reunião, a entrada em vigor do convênio que derrogava benefícios 
fiscais de jóias, sób o quivocado argumento de incentivar as ati vida~ 
desde extração e comercialização de ouro, recentemente descoberto 
em Serra Pelada. Mas o ouro - relembra o secretário - simples
mente não é tributado pelo ICM, mas pelo Imposto Único sobre 
Minérios, por sinal de competência da União. E tal proposta foi fei
ta pelo próprio Ministério da Fazenda. ConseqUentemente, apenas 
uma pequena minoria, que Comercia com jóias, fói beneficiada. 

Realmente, jóias não sofrem a participação do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias, apenas o Imposto único de Minérios. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Mas, nobre Senador, ê cobrado o 
!UM; 70% vão para o Estado, 20% para o Município e 10% para a União. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Por obsêquio, nobre Se
nador, vamos fugir ao debate; vamos nos cingir ao problema das pedras pre
ciosas, porque é o próprio Secretário da Fazenda do Governo de Minas quem 
lembra que os tecnocratas brasileiros e, portanto, uma minoria priVilegiada, 
mantêm a isenção do comércio do ouro. 

Ouço com muito prazer V. Ex', eminente Senidor Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Itamar Franco, fico 
muito grato pelo aparte que V. Ex' me concede e congratulo-me com V. Ex' 
por trazer o problema do tributo ao debate. Quanto ao ICM, no Brasil, que 
começou em 1967, ele é um imposto completamente errado, porque o ICM é 
um imposto para países unitários e aqui é uiiíã:Feder.iÇão. Nós não podemos 
generalizar o imposto únicO para uma coisa sO, ou seja, este ICM não tem 
sentido para o Brasil, daí o empobrecimento gradativo ·dos Estados pro-duto
res de matéria-prima. Os Estados produtOres de matéria-prima no Brasil es~ 
tão para a Nação de um modo geral como os países produtores de manufatu
ra estão para o Brasil. Aqui no Brasil temos Estados que têm ano que impor
tam mais tributo do que exportam. Enquanto SãO Paulo tem um superavit ex
traordinário, alguns Estados são altamente deficitários. Um outro problema 
altamente sério e gravosíssimo é que -6-ICM passou a ficar para os governos 
dos Estados, para com o ICM o governo pagar o funcionalismo e manter o 
Estado. Então, o governo é obrigado, por força dessa necessidade, a cobrar 
tributo porque o sujeito trabalhou, cobrar tributo porque o sujeito produziu. 
Muitas vezes ele produziu deficitariamente e é obrigado a sofrer uma taxa ou 
uma incidência tributária, no caso do ICM, de 15% iilcidindo sobre o produto 
bruto na mão do homem que trabalhou deficitariamente. Ele vai sofrer uma 
taxa de 15%, porque trabalhou, não é porque ele tenha ganho o dinheiro. Os 
governos d_os_ Estados sabem disso, e Ceará, nO Rio Grande do Norte, na Pa
raíba, aquele algodão este ano é gravoso, choveu pouco; ao invés dele prodU~ 
zir X, produziu menos. Mas o governo vai cobrar aquela taxação de ICM da
quele algodão, daquele sisai, daquela mamona, porque o governo conta sim
plesmente com aquele imposto para pagar o funcionalismo. Então, é um pa
radoxo se pagar tributo porque se trabalhou, e isso foi gerado, justamente, 
com o problema do ICM. Um outro aspecto que o !CM gerou: ele cria crédi
to fiscal para a indústria e para o com~rcio, mas ele não dá crédito fiscal ao 
produtor rural. Se o indivíduo é comerciante e sofre um tributo de ICM, ele 
tem um crédito fiscal que lhe dá o direito de gozá~lo na primeira operação que 
for fazer. Se ele é industrial, a mesma coisa; mas, se ele é produtor rurãl, não. 
Ele paga o tributo quando vende a sua produção rural e paga o tributo quan~ 
do compra um implemento agrícola. De forma que esse imposto não tem con~ 
dições de continuar no Brssil. Eu fiz esta pergu-nta aõ nobre Ministro do Pla
nejamento, quando ainda Ministro da Agricultura, o Sr. Delfim Netto, e ele 

deu-me razão e disse que não sabia como famos sair dessa situação. Muito 
obrigado a V. Ex' 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Eu é que agradeço a V. 
Ex', Senador Agenor Maria. V. Ex' tem razão, e observe, que desde que che
gamos a esta Casa, em 1975 - vamos prestar uma homenagem aqui, porque 
está ausente no momento do plenário, ao Senador Helvidio NuneS- V. Ex•, 
o Senador Mauro Benevides e outros Senadores estamos solicitando ao Go~ 
verno uma nova sistemática para o Imposto sobre Circulação de Mercado~ 
rias. E veja v: Ex• que não se queria nem terminar com esse imposto; pre
tendíamos e pretendemos uma nova sistemática para esse imposto. Por que? 
Porque exatamente, como disse V. Ex', hã o beneficio dos Estados produto~ 
res em detrimento de outros Estados. Se V. Ex' for verificar a arrecadação do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias na Região Sudeste, que é a região 
da qual o meu Estado faz parte, há de ver por exemplo grande beneficio ao 
Estado de São Paulo. 

Praticamente mais de 50% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
permanece na Região Sudeste. Eu diria mais de 60%. Então, procuramos o 
que? Uma noVa sistemáfica do imposto. 

E, hoje, Senador Agenor Maria, estou trazendo essas distorções, mos
trando exatamente o que? A ação do ICM sobre bens de c·onsumo. Sobre 
quem? À população mais baixa deste País, porque aquelas popul~ções mais 
altas não são tão afetadas por este tributo, haja vista que as refeições de res
taurantes e hotéis turísticos não são taxadas, mas as de restaurantes popula
res são. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Em Currais Novos, onde tenho 
residência, domicílio eleitoral, etc, lã nós temos três minas de tungstênio. Pois 
bem, essas minas não sofrem o ICM. O algodão, a mamona, o sisai, o milho, 
o feijão, por gravosíssimos, por deficitários, sofrem, mas o tungstênio, não. 
U ~ outro aspecto caviloso desta lei paradoxal: ela penaliza todo mundo; 
quer dizer, o indivíduo vai comprar o feijão, vai pagar um tributo de 15%, 
possa ou não possa. Então é esse impasse, porque alimento de primeiríssima 
necessidade sofreu incidência tribut?,ria de 15% e o tungsténio, que é um pro
duto altamente rentável, paga apenas 4% de imposto. Ê uma diferença ex
traordinária. Um outro aspecto, nobre Senador, é que não tem sentido ele in~ 
cídir sobre o produto bruto na mão do homem, porque a filosofia dos impos
tos, segundo as leis mais antigas possíveis, é assegurará direito daqueles que 
ganham alguma_ coisa dar alguma coisa ao Governo para receber de volta em 
benefícios. O I CM, não; ele cobra o tributo, porque incide no produto bruto 
da mão do homem, ganhe ou não lucro. Quer dizer, o que acho paradoxal é 
isso: é a pessoa pagar um tributo onerosíssimo, porque é de 15% a taxa que 
incide, e já agora passou para 16% e vai subir, sobre um produto que ele pro~ 
duziu, porque ele pode produzir g~avosali!en~e, _pode produzir deficitaria~ 
mente, mas ele é um imposto que alcança o cidadão na operação comercial. 
Acho_até que ele é inconstitucional, porque eu pagar um tributo que incide 
sobre um produto, que trabalhei e posso provar que perdi dinheiro, sincera
mente acho que este imposto é até inconstitucional. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado, nobre 
Senador Agenor Maria, mais uma vez, pela intervenção de V. Ex' 

Mas, Sr. Presidente, como disse o Senador Gilvan Rocha, nós temos que 
repetir essas distorções e absurdos e eu vou repetir atê que o Governo nesta 
C.ása venha me dizer que eu estou errado. Que refeições em restaurante de ho
téis turísticos, reVistas pornográficas, lagosta, caviar pagam l/3 do ICM. Pe~ 
ru, faisão, fi/et mignon, jóias, pedras preciosas e bijuterias pagam metade do 
imposto; assim como morango, uva e pêssego. O arroz e- o feijão são tributá~ 
veis. Como se pode entender e aceitar um absurdo como este? As jóias, como 
disse, são tributáveis, mas o vestuário também está tributado. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RS)- V. Ex' me concede um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) -Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) -Nobre Senador, outro aspecto 
com o qual me preocupo há muito tempo, é o fato de o fazendeiro, quando 
vende o boi, recebe o dinheiro dos quatro quartos e do pescoço. Do coração, 
fígadO, baço, as vísceras, ele não recebe dinheiro. Ele que criou o boi e quan~ 
do vende não recebe o dinheiro" daquilo que não conta para o comércio, que 
são as vfsceras. coração, figado, etc, aí eu olho para a tabela da SUNAB e vejo 
o fígado subiu para cem cruzeiros; mas subiu por quê?, se aquilo que ele ven
deu ele não recebeu o dinheirO, porque O qtie é pesado ê o quarto traseiro e o 
quarto dianteiro e o pescoço, as vísceras não são pesadas, então, é de se per-
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guntar por que aquilo nilo tendo preço comercial, tem preço na tabela da 
SUNAB? Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• vai ficar muito 
tempo perguntando. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) - Pois não. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador, se entendi bem a 
sua colocação, V. Ex" estã fazendo uma cdtica ao __ Governo,_ inclusive lendo 
uma relação de produtos ou gêneros supérfluos que pagam ICM, enquanto 
outros, de caráter mais essencial, pagam até mais. Quero apenas colocar para 
V. Ex•, que o Governo Federal estabelece_ a alíquota, inclusive em resolução 
aprovada pelo Senado, daí por diante o imposto incide sobre o valor agrega
do, mas a pauta é feita nos Estados, a pauta não é Governo federal quem a 
faz, a pauta do ICM é o estudo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Fiquei muito honrado ... 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite, Senador? E esta pauta é 
mais um ato de distorção: o Governo do Cearã firma uma pauta de feijão de 
corda para CrS 200,00; o Governo de Pernambuco, que precisa arrecadar 
mais coloca a Cr$ 300,00; o Governo da Bahia, que precisa mais, coloca a 
Cr$ 500,00, então esta pauta torna-se um instrumento de penalização cm 
cima do homem. que paga o tributo. Se chega no Nordeste, em Pernambuco, 
no mesmo dia a pauta do feijão de corda é uma, no Ceará é outra, no Rio 
Grande do Norte é totalmente diferente~ pois fica a critério do Governo flXar essa 
pauta. Porque o governo precisa arrecadar através desse instrumento 
maquiavélico, danoso, artificial e corruptor.~ uin instrumento de corrupçãô, 
porque muitas das vezes a pessoa sonega o imposto porque há indivíduos que 
não têm condições de pagar. Senador Itamar Franco, em me permito, V. Ex• 
me desculpe, interferir mais uma vez porque na realidade a pauta é um instru
meqto de maldade, é um instrumento artificial de que os governadores de Es
tado são obrigados a lançar mãos e, principalmente os governadores do Cea
rã, e da Paraíba, elevam a pauta, muitas vezes, duas vezes no mês, e o agricul
tor, desprevenido, desavisado, chega na barreira com a mercadoria, a pauta é 
outra, ele paga por fora x, com mais 20% sobre x, tem vez que deixa até a 
mercadoria. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - RJ) - Senador Agenor Maria, o 
Senador Aloysio Chaves, hã pouco, disse que dentro da nossa fala estãvamos 
criticando o Governo. Nós estamos mostrando distorções e S. Ex" logo se 
abespinhou. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Não, V. Ex• não entendeu. Longe 
de me abespunhar com uma crítica do nobre Senador, que tem o direito de fa
zer, e o faz com muita Correção na linguagem que usa, nos argumentos que 
estã expendendo. Apenas, tentei uma retificação por que ouvi, como todo o 
Senado Federal, V. Ex• ao atacar o Governo Federal a respeito da sistemáti
ca do ICM, citando um fato que, para quem não tem conhecimento da ma
téria, poderia ser entendido como uma crítica· íiljusta, descabida, porque a 
pauta, repito, não é federal, ela é estadual. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Aí é que V. Ex• comete 
um engano. V. Ex" vai me permitir. Talvez naquele instante, e digo isso com 
muito respeito, estiVesse dando alguma entrevista sobre as prerrogativas, e 
não tenha prestado atenção na explanação que eu preferia responder com as 
palavras de um homem do Governo e não com as minhas palavras, mas com 
as do Secretãrio da Fazenda de Minas, na reunião dos Secretários da Fazen
da, que estão hoje manietados pelos burocratas do GovernO. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Senador, o que ocorre é o seguinte. 
Com relação à isenção do ICM, ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Vou provar, V. Ex• me 
permite? 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS - PA) - ... não pode ser dada senão me· 
diante convênio aprovado pelas Secretarias da Fazenda dos Estados. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• vai me permitir 
que eu diga com as palavras, mais uma vez, do Secretário da Fazenda de Mi
nas, que não é do meu partido, é do partido de V. Ex", um homem responsá
vel, que dirige hoje a Secretaria da Fazenda no Governo do Sr. Francelina 
Pereira. 

O Sr. José Lins (PDS -CE) - Permite V. Ex•? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador José Lins, ia 
complementar a minha frase, mas ouço V. Ex" 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Queria apenas chamar a atenção para al
guns aspectos desse problema que V. Ex• levanta. Realmente, como bem disse 
o _nobre Senador Aloysio Chaves, as alíquotas estaduais e interestaduais, do 
ICM, são fixadas pelo Senado. Mas, a partír daí, a isenção ou redução do 
ICM sobre qualquer produto só pode ser feita se contar com a unanimidade 
de todos os secretários dos Estados. Pergunto, então, a V. Ex", porque o Se
cretário de Minas Gerais aceitou issO por imposição de burocratas? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Ex•, aí vou ter que de· 
fender o Secretário. Não gosto de defender homem do Governo, mas no caso 
vou ter que defender. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me permita, eu estou apenas ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Tenho que defender o 
Secretário. V. Ex" não prestou atenção ao que disse o Secretário. V. Ex" estã 
cometendo uma injustiça. Não posso permitir injustiça contra um homem do 
meu Estado. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Eu também não quero cometer injustiça 
com o Secretário de Minas Gerais. Mas, pelo que sei, pelo que estou infOrma
do, as decisões do CONF AS só podem ser tomadas por unanimidade ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Isso por lei complementar, em ma· 
téria de convênio. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas, nesse caso, V. Ex" vê que esse se
cretário não estaria manietado, porque deve ter aceitado de espontânea von
tade a fixação das alíquotas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Aí é que estão engano 
de V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não há engano algum. Por mais que V. 
Ex" queira distorcer o fato, o fato é este mesmo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Aí é que estão engano 
de V. Ex" Ninguém está dizendo, Excelência, que não tem que ser feito pela 
totalidade dos Secretários da Fazenda. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Mas, eu estou dizendo ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Todo mundo sabe disso. 
O que se estã dizendo neste instante ê que esse órgão não tem podido realizar 
o seu trabalho, porque a burocracia federal aqui instalada em Brasília, não 
tem permitido. São palavras dele, Secretário da Fazenda. Então, V. Ex• tem 
que duvidar das palavras desse secretário. Ele está trazendo um exemplo que 
eu também trago aqui, que é o problema das jóias. Ou V. Ex• também não 
acredita no que está escrito aqui? 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Acredito em tudo que V. Ex• diz. Se eu 
precisar desacreditar para poder debater, então, chegará uma hora que não 
poderei falar mais nada ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• está querendo in
verter o pensamento lógico. 

O Sr. José Lins (PDS -CE) - Estou querendo apenas explicar a V. 
Ex•s que as decisões tomadas no CONFAZ terão obrigatoriamente que con
tar com a aquiescência de todos os Secretários. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Não são tomadas, 
V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Se há casos isolados, que causam escân
dalos, ... 

OSR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex•chamoudeescân· 
dalo, mas é um escândalo, sim, nobre Senador José Lins, não tributar lagosta 
e caviar e tributar uma sardinha em lata, tributar um material escolar e não 
tributar uma revista pornográfica! 

OS~. José Lins (PDS- CE)- V. Ex" me concedeu o aparte. Concluirei 
dentro de dois minutos. V. Ex" cita como escândalo o caso de restaurantes de 
turismo, que estão isentos do ICM, e dos restaurantes, populares que não es
tão ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Estão ou não estão? 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex" é que disse aqui, não estou duvi
dando. 

V. Ex" há de convir que há um grande esforço do Governo no sentido de 
desenvolver atividades que criem empregos, sobretudo para as classes mais 

.pobres. Então, o incentivo ao turismo é importante. Ora, assim como Se ex-
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plica um caso desta natureza, outros cã.sos Se-exPlicarão. E claro que não te
nho nenhuma informação sobre cada um dos itens a que V. Ex• se referiu, 
mas garanto a V. Ex• que algu~a razão há de ter para justificar a posição des
:ics Estados. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- O meu objetivo, Sena
dor José Lins. ao trazer ao conhecimento do SCnado essas distorções, é exala
mente para que possamos modificá-las. 

O problema de beneficiarmos o turismo - a indústria turística nacional 
ou internacional - nJo pode ser feito em detr1ffiento da populaçãO de mais 
baixa renda deste País. Não podemos deixar o restaurante ou hotel turístico 
isento c tributarmos o restaurante popular; V. Ex• há de convir que vai uma 
distância muito grande nisso. 

O Sr. Humbf.'rto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• profere, hoje, um pro
nunciamento muito oportuno, sobre matéria tributária. Creio que o ponto 
r.:cntral, a tese do seu discurso, é uma modificação na sistemática de cobrança 
do ICM no País. Apenas V. Ex• está trazendo alguns fatos concretos para de
monstrar as distorções que estão ocorrendo, neste momento, nesse campo. O 
nobre Senador José Uns lembrou que, segundo a Lei Complementar em vi
gor. as decisões do CONFAZ têm que ser unânimes, de acordo com o convê
nio estabelecido, sob pena de não entrarem em execução em nenhum Estado. 
Ai volta ao debate o argumento que o nobre Senador Agenor Maria, ainda há 
pouco, levantou: de que este tipo de sistemática, que está sendo adotado para 
o ICM. no Brasil, não se coaduna com a Federação. Sabe V. Ex• que todos os 
Estados são diferentes entre si, há os EStadOS- ricos, hã os Estados pobres, 
cada um com os seus problemas. Então, um determinado Estado poderia, por 
exemplo. querer isentar determinado produto, enquanto outro não, de acor
do com as peculiaridades locais de sua economia. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Ao contrário, nobre Senador, aí é 
que se coaduna com a Federação. Porque o Estado industrial teria outras 
fontes de recursos e os Estados pobres seriam discriminados. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Então, estou de pleno acordo 
com o ponto de vista do Senador Agenor Maria. E acho que, justamente nes
se e em outros pontos, a Lei precisava ser revista. E ainda há um outro argu
mento, nobre Senador. Ê que o CONFAZ, hoje, é praticamente um órgão fe
deral: sofre uma influência tremenda da política econômica do Governo- a 
influência dos tecnocratas do Ministério da Fazenda. E V. Ex~ sabe que tanto 
é assim que o Sr. Secretário de Mirias Gerais leVanta o problema com absolu
ta isenção do ponto de vista político-partidário. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- E vou continuar, Sena· 
dor Humberto Lucena, dizendo o seguinte, são palavras do Secretário; diz o 
Secretário da fazenda de Minas: 

" ... que o CONFAZ tem sido boicotado pelas autoridades em 
Brasília. Suas sugestões são esquecidas." E complementa: uos Mi
nistros da área econômica, c-omo sempre~ -designam um grupo de 
trabalho, esse grupo de trabalho realmente não produz e mantém 
esse CONFAZ com as suas decisões em suspenso." 

O CONFAZ, hoje, tornou-se um órgão da autoridade federaL Não há. 
Por mais que o Senador José Lins tente demonstrar que nãO é, o CONFAZ é 
um órgão federal. 

do secretário de Minas Gerais, que é parecido com o de outros secretários de 
Estados mais pobres. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Exatamente. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Que a necessidade que existe de 
que haja uma in2nirnidade na decisão, faz com que o reconhecimento, que é 
quase unânime de parte dos Estados, da necessidade de modificação do ICM, 
da sistemática do ICM, não seja aceito pelo CONFAZ, porque aqueles Esta
dos que têm os benefícios atuais, não querem abrir mão desses benefícios. En
tão, não existe a unanimidade para o atendimento das propostas de diversos 
Estados que fazem nessas reuniões. Daí eu digo que os Estados mais pobres 
estão levando a desvantagem de não poderem modificar a sistemática do 
I CM, porque os Estados mais ricos não querem abrir mão das vantagens que 
já possuem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) -Correto, Senador Jutahy 
Magalhães, e vou ler para V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campainha)- Co
muniCo a· v. Ex .. que,lamentavelmente, só temos 5 minutos para o seu tempo 
regulamentar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Vou cumprir as determi
nações de V. Ex', Sr. Presidente. Mas veja:: Senador Jutahy Magalhães, parte 
da entrevista do Secretário da Fazenda de Minas Gerais, que diz o seguinte: 

Explica Márcio Garcia Vilela que a situação chegou a tal ponto 
que o Estado não pode anistiar, remir, conceder moratórias, parce
lamentos de débitos, senão através da observância de condições fi~ 
xadas ou a serem fixadas em convênios que exigem a unanimidade 
de todos os membros do CONFAZ. "'Por que os Estados, para emi
tirem títulos da dívida pública, são obrigados a se submeter a uma 
intrincada tramitação burocrática, que vai desde pareceres do Ban
co Central, autorizações da Secretaria de Planejamento da Presidên
cia da República e, finalmente, autorização do Conselho Monetário 
Nacional? Por que não se faz como nos Estados Unidos"? 

O que V. Ex• diz no seu aparte é confirmado pelo Secretário de Fazenda 
de Minas Gerais e que ainda diz mais- e faço questão de transcrever esse tó
pico que é importante, porque se eu o dissesse, era o Senador da Oposição. 

" ... Demonstrando absoluta decepção com o CONF AZ, salienta o 
Secretário que os sucessivos débitos não declarados ... " 

Senador Humberto Lucena, observe bem, .. não declarados", porque o 
CONFAZ tornou-se Um órgão federal. Os Secretários de Fazenda são quase 
praticamente nomeados pelo Governo Federal, então, hoje, esse Conselho é 
um órgão federal. 

" ... Não declarados, mas realizados através de engavetamento de 
proposições, criação de_grupos de trabalhos que não se reúnem nun
ca, a respeito de propostas apresentadas por Secretários de Fazen
da. São fatos que se tornaram rotineiros." 

E aí, S. Ex• vem definindo a problemática do Estado de Minas Gerais 
que, no momento, eu vou omitir. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite-me um aparte, nobre Senador? 
(Assentimento do orador.) 

Nobre Senador, este assunto é realmente de extrema importância e eu 
parabenizo V. Ex', por trazê-Io aqui. 

O Sr. José l.ins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)..:.:. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer. O Sr. José Lins (PDS-CE) -0 CONFAZ é realmente um órgão difí-
cil e não pode deixar de sê-Io, porque os seus objetivos são no sentido de coo~ 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Itamar Franco, com sin- ciliar, praticamente, coisas inconciliáveis. Há, hoje, uma verdadeira disputa, 
ccridade, é bem possível que o secretário de Minas Gerais esteja cOberto de uma verdadeira motivação entre Estados que pretendem oferecer incentivos a 
razões. Mas desde que ele é parte do Conselho, e as decisões não podem ser determinadas atividades mas que se o fizessem, certamente, prejudicariam os 
tomadas sem a sua aquiescência, parece-me que há aí alguma coisa errada. A interesses dos Estados vizinhos e até de outros Estados mais distantes. b. o ca
ulcgaçiio não se justifica não se ajusta benl, pàrque essas decisões não seriam so, por exemplo, do Nordeste, onde cada Governador, motivado para trazer 
tomadas se ele não cooperasse para isso. - indústrias para os seus Territórios, procuram isentá-las do ICM -e eu aqui 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) -Senador José Lins ... 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG)- Com muito prazer. 
O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Aí eu me permito discordar um 

pouco do Senador José Lins, porque eu chego a entender o posicionamento 

cito um caso do Rio Grande do Norte, e do Ceará, que não é recente- exa
tamente desta natureza. É claro que as indústrias íriam se localizai' no Esta
do do Rio Grande do Norte, se ali se lhes concedesse o incentivo, deixando 
de se localizarem em outros Estados. Isso obriga os outros Estados a também 
oferecerém os mesmos incentivos. Cria.-se, assim, uma espécie de disputa en
tre os Estados, prejudiciais a eles mesmos. No fim de contas, todos perderiam 
porque suas receitas caem muito. Vê V. Ex• a dificuldade do CONFAZ que. 
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evidentemente, não- só não se encontra em condições de satisfazer ao desejo 
de cada Estado, como talvez tenha dificuldade de cumprir uma política de 
maior interesse do Governo Federal como por exemplo, a de beneficiar os Es
tados mais pobres, ou de isentar produtos de uso mais gerai pelas populações 
de menor renda. Agradeço a V. Ex• pela atenção com que. me ouvia. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Itamar Franco, só para 
complementar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não, Senador Age· 
nor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Então, veja V. Ex• o paradoxo; 
há cinco ou seis anos o Governo de São Paulo dispensou o ICM de algodão. 
Dispensou porque São Paulo ~ão precisa do lCM de algodão. O que que 
aconteceu? Nós lá no Nordeste, no Cearâ, no Rio Grande c;to Norte, na Paraí
ba, queríamos exportar o nosso algodão e não podíamos porqUe o nosso al
godão somado ao !CM ficava mais caro do que o algodão de São Paulo. Re
sultado, São Pa1.1.lo fez o que quis, porque tinha condições de fazer e nós fica
mos impedidos porque, na realidade, enquanto o Governo de São Paulo po· 
dia dispensar o ICM do algodão, os Governadores do Ceará, do Rio Grande 
do Norte e da Paraíba não podiam dispensar o ICM. Muito obrigado a V. 
Ex~. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Exatamente, Senador 
Agenor Maria. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Nobre Senador Itamar Franco, 
se V. Ex' m_e permitir? (Assentimento do orador.) O Senador José Uns tem 
razão. Nesse aspecto, o CONFAZ age em benefício dos Estados mais pobres, 
porque antigamente os Estados mais ricos isentavam do ICM certos produtos 
que nada apresentavam na sua pauta de receita. No entanto, hoje, esses Esta~ 
dos mais poderosos não podem isentar do ICM produtos como o algodão, 
porque essa isenção iria prejudicar o Nordeste, produtor de algodão. Então, 
nisso, o· CON FAZ age com sabedoria, exigindo a unanimidade para permitir 
que o Estado isente do !CM algum produto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Jutahy, o im
portante é que o CONF AZ não seja hoje uin órgão tutelado. Sua função, a fi. 
nalidade a que se destinou, de proteção ao Estado mais pobre da Federação, 
não tem correspondido à realidade. 

Sr. Presidente, atendendo às determinaçães de V. Ex•, vou terminar, en
fatizando mais uma vez a necessidade de uma reforma tributãria nacional. E 
no caso dessas distorções do ICM que eu trouxe, hoje à tarde, ao Senado Fe~ 
dera!... 

O Sr. Hugo Ramos (PP- RJ)- V. Ex• me permite um aparte, nobre 
Senador, antes que termine para colaborar com o pensamento expedido pelos 
Senadores Agenor Maria e Jutahy Magalhães no que se refere a essa disputa 
referente à ·incidência do ICM. Eu relato o fato de o Estado Rio de Janeiro, 
por exemplo, ter a isenção do ICM com referência à exportação do café, e 
São Paulo procurando que o RiO de Janeiro taxasse o cafê na mesma medida 
em que Sãu Paulo taxava, para poder alimentar o Porto de Santos. Fui cha
mado pelo então Ministro Horâcio Láfe_r, para uma conferência no sentido 
de pugnar pela criação desse imposto e, ao final de uma longa conversa em 
seu gabinete, verifiquei que o interesse dele comp paulista, era apenas para 
realçar e fortalecer o Porto de Santos, o que denunciei da tribuna da Câmara 
de Vereadores de então. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado, Sena
dor Hugo Ramos, pelo aparte de V. Ex• 

Concluindo, Sr. Presidente, gostaríaritos de que essas distorções, como 
eu citei, de revistas pornogrâficas, lagosta, caviar,-do peru, do faisão e do filé 
mignon, das j6ias, das pedras preciosas, das bijouterías, do morango, da uva e 
do pêssego, que não são- tributados, fossem examinadas pelos governos. E o 
desejo, Sr. Presidente, de uma mobilização da classe política, no sentido de, 
através de uma leí complementar à ConstitUição, fix-ar uma nova distribuição 
entre União, Estados e Municípios,- dós recursos arrecadados dos tributos de 
incidência progressiva. O meu Estado, de Minas Gerais, vive praficamente da 
receita do I CM, correspondendo a quase 95% dessa arrecadação. E principal
mente, Sr. Presidente, que o Congtesso Nacional possa examinar, já que aqui 
representamos o povo na sua r:egionalidade, na sua condição local de vida, 
aqui ·re-presentamos os nosso Estados, que possamos examinar as isenções tri
butárias para os produtos componentes da alimentação básica da população 
de baixa renda. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR 
FRANCO EM SEU DISCURSO: 

IR PENALIZA ASSALARIADOS E POUTICA 
TRIBUTÁRIA DA UNIÃO HUMILHA O ESTADO 

A primeira reação pública de um Secretário da Fazenda de Minas, con
tra a ditadura financeira de Brasília, aconteceu quando menos se esperava. 
Mârcio Garcia Vilela, ao saudar o Ministro João Camilo Penna, que teve 
inaugurado o seu retrato na galeria dos antigos secretários, criticou aspera
mente a política tributária da União. Tornava-se assim patente a discordân
cia e o inconformismo das autoridades da área financeira do Estado para com 
uma situação que, na verdade, remonta aos idos de 30, e que se agravou a 
partir de 1964. 

Posteriormente, ouvido pelÕ jornalista Jorge Fada, o Secretário Márcio 
Garcia Vilela foi mais longe em suas críticas. O Imposto de Renda, somente 
penaliza o assalariado, privilegiando o grande capital. O ICM incide sobre 
bens de consumo essenciais. Mas produtos como pedras preciosas, máquinas 
e equipamentos, a que a massa não tem acesso, são isentos. 

O CONFAZ, órgão que reúne os secretários da Fazenda dos Estados, 
tem sido boicotado pelas autoridades em Brasília. Suas sugestões são esqueci
das, assim como os ministros da área econômica designam grupos de traba~ 
lho para estudar suas sugestõ_es apenas com o intuito de adiar qualquer so
lução, 

Para o Secretário, Os Estados estão de hã muito submetidos a humi
lhação, não tendo qualquer ingerência sobre os tributos que lhes são constitu
cionalmente reservados. Os burocratas de Brasília detêm, por acaso, o exclu
sivo privilégio--da competência, da consciência de responsabilidade, do conhe-
cimento dos negócios públiCósTindaga. E ele mesmo responde: a mim, me 
parece que a experiência não tem demonstrado isso. 

Todos Contra 

i:. consenso de todos os secretãrios_da fazenda ser indispensável a refor~ 
ma do sistema tributârio. Eu a colocaria em dois planos, federal e nos estados 
- diz Márcio Garcia Vilela. No primeiro, destacaria especialmente a utili
zação de um grande instrumento indutor de redistribuição de riqueza, que é o 
Imposto de Renda. O Imposto de Renda, tributo atravês do qual o Estado 
tem a maior oportunidade de transferir, em termos práticos, o_ ideal de justiça 
tributária, encontra-se hoje, no Brasil, longe de alcançar o seu objetivo. Ara
zão principal deve~se ao fato do Imposto de Renda penalizar o salário e privi
legiar o capital, sobretudo o grande. Contribui, assim, para o achatamento 
cada vez maior e progressivo da classe média na pirâmide social. 

Quando a reforma tributária nos Estados, uma decisão tem de ser toma
da a respeito do Imposto de Circulação de Mercadoria. Como se sabe, o ICM 
responde por 95% das receitas tributárias dos Estados. Ou se concorda em re
tornar o ICM à concepção original de imposto neutro e, portanto, insusceptí
vel de ser utilizado como instrumento de política econômica, ou se reformula, 
na sua concepção lilosófica, a própria estrutura do ICM, de modo a fazer 
com que deixe- de ser o imposto regressivo que ele atualmente ê. 

Frustração 

No que se refere à primeira alternativa- prossegue Garcia Vilela- a 
experiência demonstrou que a sua utilização, como instrumento político
econômico, não apresentou os resultados que dela se esperaram. Alêm disso, 
desta utilização, inúmer'ãs contradições: ao mesmo tempo em que se tribu
tam bens de consumo popular ou bens essenciais, com a meSma alíquota, 
através das desonerações fiscais, estabelece-se uma sêrie de incentivos, privile
giando produtos aos quais as camadas populares não têm acesso. Por exem
plo, máquinas e equipamentos, p·edras preciosas e outros itens. 

No que tange às pedras preciosas, e para comprovar a ineficácia do 
CONF AZ (Conselho de Secretários da Fazenda) tomando muitas vezes de 
arrogante ignorância, prorrogou-s-e em sua última reunião, a entrada em vi
gor do convênio que derrogava benefícios fiscais de jóias, sob o equivocado 
argumento de incentivar as atividades de extraç_ão e comercialização de ouro. 
recentemente descoberto em Serra Pelada. Mas o ouro- relembra o Secre
tário - simplesmente não ê tributado pelo ICM, mas pelo Imposto Único 
sobre Minérios, por sinal de competência da União. E tal proposta foi feita 
peta próprio Ministério da Fazenda. Conseqüentemente, apenas uma peque
na minoria, que comercia com jóias, foi beneficiada. 

Má distribuição 

Já irritado e, por vezes, veemente, Márcio Garcia Vilela diz que os dados 
que se conhecem, referentes à distribuição dos tributos arrecadados no País, 
se referem a 1975. Revelam que a União detinha cerca de 74%, os Estados 
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24%, cabendo pouco mais de 2% aos municípios. Este é o quadro de 1975. De 
lá para cá, acredita q-ue a situação se agravou, pois a União ampliou o campo 
de incidência de seus tributos. Mas nada de bem ocorreu com os Estados e os 
Municípios. 

O quadro, no entanto, poderia ser aliviado, caso a União reparta com os 
estados e municípios as parcelas de alguns impostos que arrecada. Mas, em 
nível estadual, isso é simplesmente ridículo em termo de números. Em Minas 
Gerais, somando todas as participações que o Esta-do tem na arrecadação de 
tributos federais, e tomando o ano passado como ponto de referência, essa 
participação não chegou sequer a 10% do orçamento da administração direta 
estadual. 

Irresponsáveis 

O Secretário faz referência a um documento, elaborado na Secretaria da 
Fazenda, no tempo de João Camilo Penna, .. Finanças Públicas, uma Expe
riência dos Últimos Anos", que detectou problemas e distorções que dizem 
respeito à gestão das finanças públicas nos Estados ... Pela leitura, chega-se à 
conclusão de que o sistema hoje existente amarra ü.iltO os Estados que somos 
levados a concluir que os administradores estaduais são considerados como 
pródigos ou irresponsáveis. Por que se estabeleceu uma verdadeira relação de 
curatela da União sobre os Estados? ~porque os burocratas de Brasília, de
têm, por acaso, o exclusivo privilégio da competência, da consciência de res
ponsabilidade, do conhecimento dos negócios públicos? A mim me parece 
que a experiência não tem demonstrado isso. Por que submeter os Estados à 
humilhação de não terem praticamente nenhum poder de ingerêrlcia sobre os 
tributos que lhes são constitucionalmente reservados, como faz, draconiana
mente, o artigo X da Lei Complementar n"' 24". 

Explica Márcio Garcia Vilela que a situação chegou a tal ponto que o 
Estado não pode anistiar, remir, conceder moratórias, parcelamentos de dé
bitos, senão através da observância de condições fixadas ou a serem fixadas 
em convênios que exigem a unanimidade de todos os membros do CONF AZ. 
.. Por que os Estados. para emitirem títulos da dívida pública, são obrigados a 
se submeter a uma intrincada tramitação burocrática, que vai desde pareceres 
do Banco Central, autorizações da Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República e, finalmente, autorização do Conselho Monetário Nacional? 
Por que não se faz cOmO nos Estados Unidos, em que o assunto é tratado ex
clusivamente a nível de poderes estaduais, com licença e autorização das As
sembléias, dando-se ao Banco Central poderes de controle sobre a gestão des
ses títulos? 

Problema político 

Entende que a resposta não será encontrada no campo das explicações 
técnicas mas, exclusivamente, na área de interesses políticos. Ele recorda que, 
na I" República, os Estados possuíam maior autonomia. E essa situação per
durou até os anos 30._ É também contrário a que os Estados façam emprésti
mos externos sem a devida licença do Governo Federai. Mas ele não deseja 
recuar tanto na história e prefere falar da situação após 1964. Foi a partir da
quele ano que, por motivos de ordem política, se acentuou o problema de for
ma mais aguda. Tudo era peça de uma engrenagem maior, o sistema autori
tário de poder implantado no País. HJâ se disse que não existe liberdade sem 
descentralização. Se a realidade do País hoje é outr~~ se só deseja substituir 
um modelo autocrático de poder por uma sociedade política mais aberta, 
conclui-se claramente que esse modelo não serve àquele propósito". 

Márcio Garcia Vilela está certo de que, pelo contrário, se transforma em 
graves empecilhos para que esses objetivos sejam _atendidos. Inda.gado sobre 
K arlos Rischbieter, que, como Ministro da Fazenda, falava sempre da neces
sidade de uma reforma tributária, o Secretário diz que ele era bem intenciona
do. "Revelava conhecer bem os problemas. Entretap.to, talyez por não ter 
tempo, a verdade é que ficou apenas na retórica. Mas louvo nele o propósito 
que anunciava de transformar o CONF AZ no grande fórum nacional de de
bates, para discussões e até mesmo decisões em torno de questões tributárias 
Infelizmente, esse propósito encontra-se, até hoje, nas intenções. 

Sem sentido 

Demonstrando absoluta decepção com o CONF AZ, salienta o Secre
tário que uos sucessivos vetos, não declarados, mas realizados através de en
gavetamentos de proposições, criação de grupos de trabalho que não se reú
nem nunca, a respeito de propostas apresentadas por secretários da Fazen
da". são fatos que se tornaram rotineiros. Talvez por falta de coragem, os se
cretários não ousam queixar-se do tratamento recebido. "Mas o órgão pode
ria apresentar um excelente desempenho, caso fosse convenientemente presti
giado". 

Quanto à situação financeira dos Estados, não é boa. O crescimento acu
mulado da arrecadação, em relação a igual período do ano anterior, foi em 

torno de 108%. Minas Gerais conseguiu ultrapassar o dobro de sua arreca
dação- anteríor. Apesar disso, não existe nenhuma folga financeira. As recei
tas correntes mal dão para pagar as despesas obrigatórias. Tudo isso, apesar 
da austeridade e da contenção com que se tem executado o orçamento. Com 
recursos próprios, confessa Márcio Garcia, o Estado não ê capaz de fazer ne
nhum investimento e, para se ter uma idéia da gravidade do problema, Minas 
Gerais e o Paraná são os dois únicos Estados da Federação que se encontram 
com as finanças equilibradas. Mas o Secretário não sabe até quando conse
guirá manter esse equilíbrio da pobreza. 

V ia na anuncia mudanças no I CM 

Salvador- Ao defender a autonomia municipal, durante a sessão de en
cerramento do III Congresso de vereadores do Estado da Bahia, o presidente 
do Senador, Sr. Luiz Viana Filho, anunciou que o Governo enviará ao Con
gresso na próxima semana, projeto com modificações na sistemática de distri
buição de ICM, visando a beneficiar os municípios. 

Dentro de pouco tempo, os municípios terão alguns recursos que lhes ca~ 
bem - mas que hoje são desviados para o Estado e a União- para melhorar 
suas condições no aterldimento à população, como destacou o presidente do 
Congresso Nacional. Contudo, o Senador déclarou-se favorável a uma refor~ 
ma tributária paTa "modificar, pelo menos em parte, a injustiça que estâ viti~ 
mando o município brasileiro". 

Degradação 

Em conseqüência da inadequada distribuição de renda do país, como 
ressaltou o Sr. Luiz Viana Filho, "o município degrada-se dia a dia. Ele vive 
não do que tem, mas do que lhe dão", comentou o parlamentar, acrescentan~ 
do que o município está trabalhando para sustentar o Estado e a União, pois 
até os recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) fica retido 
durante vários meses no Tesouro Nacional, prejudicando bastante as prefei
turas. 

- É preciso que reformulemos a distribuição de renda do país para dar 
ao município o que lhe é fundamental, a autonomia, disse o Senador ... 0 mu
nicípio precisa deixar de ser mera fantasia, um simbolismo, e passar a ser uma 
força real e sólida, representando para o Brasil um grande suporte da vida 
política na democracia nacion-al. 

Durante a sessão, o Governador Antonio Carlos Magalhães falou aos 
quase mil participantes que, com eles, "o PDS na Bahia é invencível". 

"E isto vamos mostrar aos que criticam aos comunistas que não querem 
a democracia, com uma vitória nas eleições de 1982." 

PMDB exige eleições 

A Comissão Diretora Provisória Municipal do PMDB e os Vereadores 
da bancada do Partido à Câmara Municípal esclarecem à opinião pública, 
para que não pairem mais dúvidas a respeito, que são inteiramente favoráveis 
à rea!ização das eleições previstas para a renovação dos mandatos municipais 
e envidarão todos os esforços ao seu alcance para que o calendário eleitoral 
seja cumprido. 

Declaram, outrossim, que repudíam todas as manobras que visam à 
prorrogação dos mandatos de Prefeitos e Vereadores e deploram a atuação 
da União dos Vereadores do Brasil e da Unjão dos Vereadores de Minas Ge
rais, que vêm dando cobertura à imoral e antidemocrática proposta de pror
rogação de mandatos, defendida pelos que se negam a consultar e a aceitar o 
veredito popular. 

Solidarizam-se com todos os parlamentares que, no Senado e na Câmara 
dos Deputados, têm resiStido às pressões e não aceitarão o esbulho ao direito 
do voto. 

Juiz de Fora, I' de julho de 1980 

A COMISSÃO:- Murílio de Avellar Hingel- Sérgio Olavo Costa
José Antúcio Sampaio - Fernando de Paiva Mattos- Henrique de Oliveira 
Delvaux -Jorge Affo-nso Pinheiro- Raquel Scarlatelli- José Luiz de Oli
veira. 

A BANCADA: Raymundo Hargreaves - Líder - Ivan Barbosa -
Ivan de Castro- José Geraldo de Oliveint- O lavo Gomes- Waldecyr Mar
tins- Wilson Coury Jabour- Também membros da Comissão. 

Arrocho fiscal 

Mais de metade dos 25 mil contribuintes do ICM, todos inseridos na fai
xa dos pequenos empresários de Belo Horizonte, tiveram reajustado o valor a 
pagar pelo critério estimativo, em medidas que vão de 40 a 200 por cento. De 
uma só vez. Como atualmente o empresário, e de resto o consumidor, qual
quer que seja o nível de salário, já andam com a corda no pescoço, a grita foi 
~eral. M~re_ceu, ~_certo,_alguma a_t_enção no plano de revisão dos critérios esse 
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protesto mais do que justo. A Secretaria -de Fazenda promete simplificar os 
processos relacionados com reclamações e dâ a entender que pode reduzir as 
estimativas. Afnda bem. Os empresários- pequeno, médio e grande- já an
dam esfolados por todos _os meios. União, Estado e Município, cada qual o 
cerca na esperança de assenhorear-se de parcela cada vez maior do resultado 
comercial de suas transações. Os _contribuintes brasileiros, e o mineiro espe
cialmente, estão transformados num corpo inerme do qual insistem em ex
trair recursos que o vão anemizando intoleravelmente. E o pior é que na mes- _ 
ma proporção em que os esganam suprimem crêdito e outras formas de assis
tência es-senciais. 

Especificamente na parte do crêdito, o governo federal limitou a expan
são da oferta a 45% para todo o exercício de 1980, quando a inflação corres
ponde ao dobro de tal percentualização. Há centenas de empresários que não 
conseguem operar papéis tradicionais no merCado financeiro. O arrocho ê. ge
ral. O Imposto de Renda, por decisão imprevista, taxou pesadamente os cha
mados ganhos de capital, afetando exatamente pequenas e mêdias empresas. 
O Imposto Sobre Operações Financeiras veio tambêm onerar todas as ope
rações bancárias. A lei salarial sobrecarrega as empresas. O governo controla 
os preços via CIP, mas não consegue deter a alta desenvolta dos insumos. As 
tarifas de água industrial, energia, telefone e outras têm aumentos decididos 
da noite para o dia. Na área municipal, o Imposto Sobre Serviços já está na 
faixa dos cinco por cento sobre o faturamento bruto mensal das empresas. 
Nesse quadro de fiscalismo impiedoso, surge agora a revisão dos percentuais 
do ICM por estimativa em termos extremamente elevados superiores a todas 
as expectativas, por piores que fossem. 

O empresário não tem mais a Quem recorrer~ sobretudo os de menor por
te. Há uma volúpia geral nas ãreas fazendárias das três esferas da adminis
tração pública. Já não ~se-cóbram impostos e taxas. A rigor, estamos próximos 
da expropriação. E mais próximos ainda da exaustão, a mesma que provocou 
na França, hã 20 anos, o mais concentrado movimento político dos cidadãos, 
o Poujadismo, lançado por Michel Poujade, que pretendeu transformar em 
ação institucional da sociedade a resistên.c_ia__à __ opressão fiscal do Estado, che
gando a eleger 100 parlamentares à Assembléia Nacional e conseguindo uma 
ampla revisão do sistema. 

Como na França, é preciso advertir que, no Brasil, e em Minas particu
larmente, o empresário não pode mais ser onerado, a menos, que seja consi
derado normal que ele encerre suas atividades. A mesma coisa que matar a 
galinha dos ovos de ouro. 

Novo aumento d_Q ICM 
preocupa produtores 

"O Imposto de Circulação de Mercadorias sobre os Hortifrutigranjeiros 
deverá trazer como conseqUência imediata a elevação drástica dos custos 
para os produtores e, possivelmente, para os consumidores, o que ampliará 
ainda mais as taxas de inflação no país". Desta maneira, três dirigentes rurais 
do Distrito Federal e da Região Geoeconômica de Brasília repudiaram, em 
documento enviado ao secretário de Agricultura do DF, Alceu Sanches, a de
cisão do ministêrio da Fazenda, de cobrar ICM pelos produtos hortifruti
granjeiroS~-

Essa decisão, além de afetar a população de Brasília, causará problemas 
a 30-inil produtores do DF e da Região Geoeconômica- que inclui, aproxi
madamente, 20 municípios. "Nossas perdas de transporte e de embalagem" 
- disseram eles - .. são de quase 30_ por cento, e nossó lucro é de apenas 16 
por cento, o que significa que, com o ICM, teremos prejuízo". O projeto do 
governo Federal, além de cobrar o imposto nas verduras e legumes, pretende 
também taxar o leite e a carne. 

.. Seremos obrigados" - afirmaram -"a repassar os custos do imposto 
para a população, porque não temos condições de absorvê-lo, e ela será a 
maior prejUdicada. O pior de tudo é que nossa produção é de alta perecibili
dade, e o tributo incídirã tambêm sobre nossas perdas para os centros de con
sumo sem ratar no fato de que os produtos hortífrutigranjeiros, em função de 
suas caracteríSticaS de conservação, são comercializados a preços do dia, sem 
qualquer garantia de uma remu_neração compensadora". 

Os dirigentes rurais crêem, em funÇão destes inconvenientes, que haverá· 
evasão de produtores, criando problemas de ordem social e de abastecimento. 
Argumentam em seguida que a simples cobrança do imposto Onerará o preço 
do produto final em pelo menos 57,5 por cento- atualmente os insumos, os 
fretes, a embalagem e a comissão de venda levam a um aumento de até 42,5 
por cento entre o agricultor e o consumidor. 

Eles terminam afirmando que .. os produtores estão conscientes de que o 
aumento da produção interessa ao governo federal, como instrumento auxi
liar ao combate contra a inflação, que não tem medido esforços para que se 
alcance este objetiVo. Por isso, tememos que a incidência do ICM possa inva-

lidar todo esse empenho e tornar nulas as conquistas já alcançadas pelos agri
cultores, inclusive nos aspectos tecnológicos envolvidos na ativfdade hortifruti
granjeiia". 

Mas eles têm mais uma reivindicação que não foi exposta no docu
mento, a de que os insumos agrícolas tenham menos aumentos durante o ano. 
.. 0 insumos" - disseram - .. são autorizados a terem de três a quatro au
mentos por ano, enquanto recebemos apenas uma reajuste anual. Desta ma
neira, nossos c_ustos aumentam trimestralmente, embora possamos absorvê
los apenas anualmente, com uma índice incap31z de cobri-los de forma eficiente". 

ATO N• 16, DE 1980 
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

O Senhor Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 57, letra .. J", do Regimento Interno do Senado, baixa
do pela Resolução n9 93, de 1970, tendo em vista a criação da Secretaria de 
Serviços Especiais, da qual faz parte a Subsecretaria de Engenharia, e a duali
dade de atribuições com outros órgãos, resolve 

J - extinguir a Comissão Especial de administração e fiscalização da 
execução dps serviços de reforma e ampliação dos edificios do Senado Fe
deral, criada pelo Ato n• 08, de 1979; 

2..,...., mandar consignar voto de louvor, pelos relevantes serviços presta
dos à Comissão acima, na folha de serviços dos seguintes funcionários: 

- Luiz do Nascimento Monteiro, presidente; Abel Rafael Pinto, Vice
Presidente; Adriano Bezerra de Faria; Carlos Magno Fagundes Franci e Ger
son de Sousa Lima. 

Senado Federal, 2 de setembro de 1980. - Alexandre Costa, Primeiro
Secretário. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS DE I• A 31 DE AGOSTO 
DE 1980 

( Art. 293, inciso II, do Regimento Interno) 

Projetos enviados à sanção 

- Projeto de Lei da Câmara n• 6, de 1980 (n• 1.523/79, na Casa de ori
gem), que dá nova redação ao caput do art. 29 da Lei n9 5.861, de 12 de de
zembro de 1972, que autorizou a constituição da Companhia Imobiliária de 
Brasília- TERRACAP, e acrescenta parãgrafo, renumerando os demais.
Sessão: 14-8-80 

- Projeto de Lei da Câmara n• 105, de 1979 (n• 3.935/77, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao artigo 923 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973- Código de Processo Civil.- Sessão: 2!-8-80 

-Projeto de Lei da Câmara n• 31, de 1978 (n• 4.922/78, na Casa de ori
gem), estabelecendo que as penalidades aplicáveis a esportistas prOfissionais 
serão exclusivamente pecuniárias. - Sessão: 28-8-80 

- Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1980 (n• 2.573/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que reajusta o valor 
da pensão especial concedida a Dulce Evers de Abreu. - Sessão~ 28-8-80 

- Projeto de Lei da Câmara n• 34, de 1980 (n• 2.570/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a rever
são ao município Qe Castro, Estado do Paraná, do terreno que menciona. -
Sessão: 29-8-80 

Projetos enviados à Câmara dos Deputados 

-Projeto de Lei do Senado n~' 31, de 1980- Senador Orestes Quércia 
-que altera dispositivOs da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965, que institUi 
o Código Eleitoral - Sessão: 21.8.80 

-Projeto de Lei do Senado n9 144, de 1978- Senador Orestes Quérda 
-que altera a Lei n9 5.859, de li de dezembro de 1972, para o fiffi de asseguM 
r ar ao _empregado doméstic_o_ o direito ao salário mínimo.;____ Sessão: 22-8M80~ 

-Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1979 (n• 3.191/76, 
na casa de origem), que altera o inciso II do artigo 275 do Código de Processo 
Civil. - Sessão: 22-8-80. 

- Projeto de Lei do Senado n• 235, de 1979- Senador Orestes Quércia 
-que acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei n9 6.354, de 2 de setembro 
de 1976. - Sessão: 25-8-80. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~' 81, de 1977 
(n• 1.286/75, na Casa de origem), que atribui à TELEBRÁS ou a suas subsi
diárias a incumbência de elaborar as listas telefônicas. - Sessão: 29-8-80. 

Projetos enviados à promulgação 

-Projeto de Resolução n9 58, de 1980- Senador Jorge Kalume- que 
estabelece norma para abertura da Sessão Pública do Senado Federal.- Ses
são: 4-8-80. 
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- Projeto de Resolução n'? 59, de 1980- Comissão de Economia- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo _(SP) a elevar em Cr$ 
1.738.247.416,64 (um bilhão, setecentos e trinta e oito milhões, duzentos e 
quarenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e sessenta e quatro cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 13-8-80. 

- Projeto de Resolução n' 60, de 1980 - Comissão de Ecoiwmia -
que autoriza a Prefeitura Municipal de São José (SC) a elevar em 
Cr$ 22.671.000,00 (Vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 13-8-80. 

- Projeto de Resolução n'? 61, de 1980 --Comissão de Economia
que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PR) e elevar em 
Cr$ 154.660.329,77 (cento e cinqUenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta 
mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e setenta e sete centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 13-8.-80. 

-Projeto de Resolução n9 62, de 1980- Comissão de Economia- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí (PR) a eíevar em Cr$ 
112.334.989,83 (cento e doie lnilhões, trezentos e trírita e quatro mil, nove
centos e oitenta e nove cruzeiros e oitenta e três ceritaVos) o m6niaflte de sua 
divida consolidada. Sessão: 13-8-80. - -----

- Projeto de ResoluÇão ii.., 63, de 198{) -'Comissão de Economia- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Camp_ó_ -La-rgo -(PR) a elevar em Cr$ 
214.400.000,00 (duzentos e quatorze milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 13-8-80. 

-Projeto de Resolução n9 64, de 1980- Comissão de Economia- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) a elevai em Cr$ 2.147.859,20 
(dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentOs e cinqUenta e nove cru
zeiros e vinte centavos) o montante de su'a- ~d.Jvida conSolidada. Sessão: 
13-8-80. 

-Projeto de Resolução n•65, de 1980- Comissão de Economia- que 
autoriza o Governo do Estado da Bahia· a elevar em Cr$ 25.128.667.776,82 
(vinte e cinco bilhões, cento e vinte e oit6 ffiilhõeS~ seiscentos e sessenta e sete 
mil, setecentos e setenta e seis cruieiros e oitenta e dois centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. Sessão: 13-8-80. 

- Projeto dt -Resolução n9 66, de 1980 - Co-missão de Finanças- que 
autoriza a PrefeitUra Municipal de São Paulo a realizar operação de emprés
timo externo, no valor de USS 40,00Cf,OOO.OO (quarenta milhões de dólares) 
destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo. Sessão: 13-8-80 
Projetas aprovados em [9 turno e 
encaminhados à Comissão de Redação 

-Projeto de Lei do Senado n9 138, de 1979- Seriador Itamar Frarico 
-revogando a Leí n9 6.593, de 21 de novembro de 1978, que ''autoriza a alie-
nação das açõcs da Federal de Seguros S.A., e dã out~as providências". -
Sessão: 26-8-80 - · 

-Projeto de Lei do Senado n' 296, de 1979- Senadora Eunice Michi
les - que instituí o=-Dia-Nacional de DefeSa da Fauna. Sessão: 28-8-80 

-Projeto de Lei do Senado n9 164, de 1978- Senador Lãzaro Barboza 
-acrescentando alínea ao art. 2~" do Decreto-lei n9 869, de 12 de setembro de 
1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica, como discipli
na obrigatória, nos sistemas de ensino no País, e dá outras providências. -
Sessão: 29-8-80. 

-Projeto de Lei do Senado n9 297, de 1979- Senador Franco Montoro 
- que garante ao empregado apos.entado por velhice. a requerimento da em-
presa, indenização em funçãO do salário que percebia em atividade. - Ses
são: 29-8-80. 

- Projeto de Lei do Senado n.., 312, de 1979- Senador Nelson Carneiro 
-que altera a redação do§ i' do art. 389, da Consolidação das Leis do Tra-
balho. - Sessão: 29-8-80. 
Projcros aprm:ados em I 9 turno 

-Projeto de Lei do Senado n'? 83, de 1979- Senador Humberto Luce
na - revoga os§§ 29, 39 e 59 e dá nova redação ao § 49 do artigo 69 da Lei 
n" 6.439, de ['ii de setembro de 1977, que "institui o Sistema Nacional de Pre
vidência e Assistência Social. e dá outras providênCias".-- Sessão: 27-8-80 .. 

-Projeto de Lei do Senado n9 101. de 1980- Senador Jorge Kah.ime
que altera o artigo 607 do Código Civil, acrescentando-lhe os§§ 19 e 29. Ses
são: 28-8-80. 

- Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1980- Senador Jorge Kalume
que autoriza o Poder Executivo a propor ao ConselhO dC "Desenvolvimento 
Económico - CDE, a providência que especifica. - Sessão: 29-8-80. 
Projeto aprovado em J9 turno e encaminhado 
à Comissão de Redação 

-Projeto de Lei do Senado n9 250, de 1979- Senador Franco Montoro 
- determinando que os empregados de estações do interior farão jus à remu-

neração correspondente ao regime de "prontidão'', pelas horas que excede
rem às da jornada normal de trabalho. - Sessão: 26-8-80. 
Parecer aprovado - Ao Arquivo 

-Parecer n'? 616, de 1980- ComiSsão de Constituição e Justiça- que 
conclui, com voto vencido dos Senadores Çunha Lima e Hugo Ramos, pelo 
não provimento do recurso interposto pelo Senador Itamar Franco, de decisão 
da Presidência sobre questão de ordem levantada a propósito do indeferímen
to do Requerimento n9 228, de 1980,de autoria daquele Senhor Senador, que 
solicitava a convocação do Ministro de Estado das Relações Exteriores à Co
missão de Relações Exteriores do Senado. - Sessão: 28-8-80. 

Mensagem aprovada, relativa à escolha de autoridade 
-Mensagem n' 189, de 1980 (n' 325/80, na origem), de 4 de agosto do 

corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Sen_ado a escolha do Senhor Lindolfo Leopoldo Collor, Ministro de 
Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Unida da Tanzânia. Sessão: 13-8-80- Ex
traordinária. 

PrÕjetos retirados pelo autor e 
em:iados ao Arquivo 

Projeto de Lei do Senado n• 370, de 1979- Senador Raimundo Parente 
- que altera os artigos 654, § 19; 670, caput e 674 e seu parágrafo único da 
Consolidação das Leis do Trabalho- aprovada pelo Decreto-lei nt? 5.452, de 
19 de maio de 1943- e dá outras providências. (Requerimento n9 185/80)
Sessão: 13-8-80. 

Projeto de Lei do Senado nO? 80, de 1980- Senador Bernardino Viana
dispondo sobre a concessão de visto de permanência ao estrangeiro que tenha 
ingressado no País até o dia 15 de novembro de 1979, através da suspensão de 
eficáCía do Decreto-lei n'il 941, de 13 de outubro de 1969. (Requerimento n9 
310/80) - Sessão: 14-8-80. 

Projeto de Lei do Senado n9 158, de 1980- Senador Humberto Lucena 
- que introduz alteração no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 
(Requerimento n' 317 f80) - Sessão: 22-8-80. 

Projetos prejudicados e enviados ao Arquivo 

-Projeto de Lei do Senado n9 265, de 1979- Senador Nelson Carneiro 
- que acrescenta alínea ao item fi do art. 275 do Código de Processo Civil, 
para incluir no elenco de ações de rito sumaríssimo a do fiador para exonerar
se da fiança prestada sem limitação de tempo. - Sessão: 4-8-80. 

-Projeto de Lei do Senado n9 199, de 1977 -Senador Orestes Quércia 
- que acrescenta parágrafo ao artigo 143 do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943, passando a ser o 19 o parágrafo único. -Sessão: 22-8-80. 

Projetos 'rejeitados nos termos do art. 278 
do Regimento Interno e em·iados ao Arquivo. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 112, de 1979 (n'4.264f77, na Casa de 
origem), que altera a relação descritiva do Sistema Ferroviário Nacional, 
aprovado pela Lei n" 5.917, de 10 de setembro de 1973- Plano Nacional de 
Viação, e dá outras providências. Sessão: 4-8-80. 

-Projeto de Lei do Senado n9 19, de 1978 -Complementar- Senador 
Nelson Carneiro- que altera a redação de dispositivos da Lei Complemen
tar n' 25, de 2 de julho de 1975. - Sessão: 26-8-80. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 106, de 1978 (n9 2.657/76, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao item IV do artigo 117 da Lei n9 5.988, de 10 
de dezembro de 1973.- Sessão: 26-8-80. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 15, de 1979 (n' 378/75, na Casa de ori
gem), dispõe sobre a reabertura do prazo antes previsto na Lei n9 5.48_0, de 10 
de agosto de 1968, para aplicar aos trabalhadores avulsos as disposições da 
Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que "cria o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, e dá outras providências". -Sessão: 26-8-80._ 

- Projeto de Lei do Senado nO? 26, de 1980- Senador Humberto Luce
na - que atribui às Comissões Provisórias MuniciPais dos Partidos Políticos 
em organização a escolha dos candidatos às eleições de 15 de novembro de 
1980. -Sessão: 27-8-80. 

Projetos rejeitados e enviados ao Arquh·o 

-Projeto de Lei do Senado n9 36, de 1979- Senador Orestes Quércia 
- que estende o seguro de acidente do trabalho, a cargo do lN PS, ao empre-
gado doméstico, modificando a Lei o9 6.367, de 19 de outubro de 1979, que 
dispõe sobre a matéria, e determina outras providências. Sessão: 13-8~80. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 77, de 1979 (n' 153/75, na Casa de ori
gem), alterando dispositivos da Lei n9 5.890, de 8 dejun_ho de 1973, que modi
ficOu ·a legislação da Previdência -Social. - Sessão: 14-8-80. 
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- Projeto de Lei do Senado n~- 164, de 1975- Senador Heitor Dias
que altera a Lei n• 5.1 07, de 13 de setembro de I 966, que cria o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço. - SessãO: 14-8-80~ 

-Projeto de Lei do Senado n9203, de 1979- Senador Nelson Carneiro 
-que acrescenta parágrafo ao artigo 38, da Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de 
1960. Sessão: 21-8-80. 

-Projeto de Lei do Senado n' 36, de 1980- Senador Pedro Simon
que dispõe sobre a necessidade de autorização ·legislativa específica para a 
criação, aumento ou redução de tributos. Sessão: 21-8-80. 

......-...Projeto de Lei do Senado n"' 62, de 1980- Senador Cunha Lima
dando redação ao parâgrafo único do art. 79 da Lei n"' 5.315, de 12 de se
tembro de 1967, que dispõe sobre os ex-combatentes da II Guerra Mundial. 
- Sessão: 22-8-80. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 138, de 1978 (n' 3.833/77, na Casa de 
origem), que altera a Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço). - Sessão: 25-8-80. 

- Projeto de Lei do Senado n' 290, de 1979 -Senador Raimundo Pa
rente - que acrescenta parágrafos ao art. 58 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de I 'i' de maio de 1943.- Ses
são: 28-8-80. 

ATA DE COMISSOES 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

13• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 1980 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de agosto de mil nove
centos e oitenta, na sala de reuniões do Anexo .. B", presentes os Srs. Senado
res Roberto Saturnino, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Vicente 
Vuolo, Orestes Quércia, Bernardino Viana, Alberto Silva e José Lins, reúne
se a Comissão de Economia. 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Srs. Senadores Arnon 
de Mello, Jessé Freire, Milton Cabral, Benedito Canelas, Luiz Cavalcante, 
Teotôriio Vilela, Marcos Freire-e Pedro Simon. 

Havendo número regimental, o Sr. Pres.idente declara abertos os traba
lhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

Passa-se à apreciação da pauta: 
Mensagem n• 168/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN) a elevar 
em Cr$ 107.961.977,60, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n"' 178/80- Do Sr.--Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em 
Cr$ 65.700.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins~ 
Parecer: fa vorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão; aprovação do parecer. 
Mensagem n• 179/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em 
Cr$ 63.000~000,00, o montante de- süa·--dlvida consolidada. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão~ aprovação do parecer. 
Mensagem n• 157/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

provação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT) a elevar em 
CrS 393.926.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Vicente Vuolo. 
Parecer: favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n• 166/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a PrefeituraMu~icipal de Barra do Garças (MT) a elevar 
enl Cr$ 6.417.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Vicente Vuolo. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n"' 154/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a elevar 
em Cr$ 144.000.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Josê Lins. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um ProJeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 

Mensagem n"' 155/80-,-- Do Sr~ Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar 
em Cr$ 60.000.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n• 167/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cajazeiras (PB) a elevar em 
Cr$ 48.644.944,11, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n• I 72/80 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em 
Cr$ 273.320.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n"' 173/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Sena4o Federal, proposta do Sr_. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Irecê (BA) a elevar em 
CrS 195.132.000,001 o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n"' 160/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja au~orizada a Prefeitura _Municipal de Rolândia (PR) a elevar em 
Cr$ 10.088.324,40, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorâvel, conClUindo por a-presentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n9 169/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) a elevar em 
Cr$ 2.300.000,00 o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n' 185/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rancharia (SP) a elevar em 
CrS 4.704.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quêrcia. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n"' 188/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autori~ado o GOverno do Estado da Bahia a elevar em 
Cr$ 7.146.536.851,44, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n~ 164/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
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que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em 
Cr$ 161.827.772,73, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércia. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n'i' 174/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado __ Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Hospital Henrique Lage em Lauro Müller (SC) a elevar 
em Cr$ 3.225.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
São adiadas as seguintes matérias: PLS no 29/80, PLS no 200/79, PDL no 

15(79, PLS n'45(79, PLS no 117/79, PLS no 169/79, PLC no 109(79, PLS no 
154(75, PLS no 156/76, PLS no 153(77 e PLS no 56/79. 

Nada mais havendo a tratar encerra~se a presente reunião, lavrando eu, 
Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assisteitte da Comissãó, a Presente Ata 
que, lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 1980 

Ãs dez horas e trinta minutos do dia Vinte e Oito do mês de agosto do ano 
de mil novecentos e oitenta, com a presença dos Senhores Senadores Bernar
dino Viana, Aderbal Jurema, Humberto Lucena e Lázaro Barboza, na Sala 
das Comissões, reúne-se a Coniissãb de Serviço Público Civil. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores _Senadores 
Evandro Carreira, Raimundo Parente e Alberto Silva. 

É dispensada a leitura da Ata da reuni_ão an_tCriOr,- em -segUida, é dada 
como aprovada. 

Ao constatar a existência ·de número regimental, o Senhor Presidente ini
cia os trabalhos, concedendo a palavra ao Senhor Senador Lázaro Barboza 
que relata o Projeto de Lei do Senado n"' 84, de 1980, que dispõe sobre adis
ponibilidade e aposentadoria dos membros do Ministério Público Federal e 
da Defensaria Pública, concluindo pela aprovação do projeto com a Emenda 
n"' 1-CSPC, que apresenta. 

Submetido à discussão e votação é o parecei aprovado, sem restrições. 
Em seguida, o Senhor Presidente convida o Se11hor Senador Lázaro Bar

boza para assumir a direção dos trabalhos a fim de -que possa relatar o Pro
jeto de Lei da Câmara n"' 135, de 1977, que dispõe sobre complementação de 
obras e serviços de engenharia jã Hcitados, concluindo pela aprovaçãC? da 
Emenda de n"' l-Plenário. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade. 
Reassumindo a presidência, o Senhor Senador Humberto Lucena agra

dece a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, encerra a presente 
reunião e para constar, eu, Lêda Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, la
vrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo.Senhor Presiden-
te. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI!:RITO 
(Resolução N• 69/78) 

16• REUNIÃO, REALIZADA EM 1o DE JUNHO DE 1979. 

Às dez horas do dia prim-eiro de junho de mil novecentos e setenta e no
ve, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. Sen_ad_ores Itamar Franco (Presi
dente), Milton Cabral (Relator), Arnon de Mello e Dirceu Cardoso, reúne-se 
a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n"' 69, de 1978, 
para investigar as denúncias- formuladas pela revista Der Spiegel, da Alema
nha, sobre a execução do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, Os Srs. Senadores Passos 
Pôrto, Alberto Silva, Lenoir Vargas, Jutahy Magalhães e Roberto Saturnino. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior_ que, em seguida, é 
dada como aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara aberta a reunião 
para uma reavaliação dos trabalhos da Comissão. 

Com a palavra o Sr. Relator, Senador Milton Cabral, comunica aos de
mais Membros da Comissão que enviou aos mesmos cópia da Proposta do 
Roteiro do Relatório Final da Comissão, a fim de obter dos Srs. Senadores 
colaboração e sugestão, no sentido de que este Relatório _seja eSgotante no 
que se refere à Energia Nuclear. 

Com relação às próximas convocações; o Sr. Senador Dirceu Cardoso 
sugere o nome do General Hugo de Abreu, considerando ser de alta impor
tância aos trabalhos da Comiss-ão. E: aprovada a sugestão do Sr. Senador Dir
ceu Cardoso, com ponderações apresentadas pelo Sr. Senador_Milton Cabral, 
Relator da C omissão. 

O Sr. Presidente determina à Secretária que proceda um levantamento de 
toda a documentação solicitada aos diversos órgãos Federais e ainda não 
atendidos, providenciando, em seguida, a reiteração do solicitado, através de 
telegrama. 

Finalmente, fica deliberada a convocação do General Dirceu Coutinho, 
ex-Superintendente da NUCLEI, para o dia 6 de junho e a convocação do 
Professor Milton Campos, da Universidade Federal de Minas Gerais, para o 
dia 7 do corrente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente e vai à publicação. 

18• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 1979. 
Ãs dezessete horas e quarenta e cinco Ininutos do dia seis de junho de mil 

novecentos e setenta e nove, na Sala "Rui Barbosa~·, presentes os Srs. Sena
dores Itamar Franco (Presidente), Milton Cabral (Relator), Dirceu Cardoso, 
Arnon de Mello e Alberto Silva, reúne-se a Comissão Parlamentar de In
quérito criada pela Resolução n"' 69, de 1978, para investigai denúncias for
muladas pela revista Der Spiegel, da Alemanha, sobre a execução do Acordo 
Nuclear Brasil-Alemanha. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Passos 
Pôrto, Lenoir Yargas, Jutahy Magalhães e Roberto Saturnino. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é 
dada como aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos, transformando, em seguida, a reunião em caráter secreto, de acordo 
com a solicitação formulada pelo Sr. Relator, Senador Milton Cabral. 

Finalmente, fica deliberado o seguinte roteiro dos trabalhos para o mês 
de junho: 

-dia 13-6- Profes$or Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro: 

- dia 13-6 - Professor Rogério de Cerqueira Leite, da Universidade de 
Campinas; 

-dia 21-6- Dr. Marcelo Damy; 
- dia 22-6 - Dr. Carlos Chagas Filho. 
Fica decidida. ainda, a convocação do Dr. Azeredo da Silveira, ex

Ministro das Relações Exteriores, dependendo de entendimentos. a sererh 
mantidos, através do Sr. Presidente da, Comissão, Senador Itamar Franco, 
tendo em vista a indicação do ex-Chariéeler para a Embaixada de Washing
ton. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente e irã à publicação. 

23• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 1979. 

Ãs dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de junho de mil novecen
tos e setenta e nove, na Sala '"Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores Ita
mar Franco (Presidente), Milton Cabral (Relator), Arnon de Mello, Dirceu 
Cardoso, Passos Pôrto e Jutahy Magalhães, reúne-se a Comissão Parlamen
tar de Inquérito criada pela Resolução n"' 69~ de 1978, para investigar denún
cias formulacj.as pela revista Der Spiegel, da Alemanha, sobre a execução do 
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. 

Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Srs. Senadores Alber
to Silva, Lenoir Vargas e Roberto Saturnino. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada 
corno aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos, transformando, em seguida, a reunião em caráter secreto, de acordo 
com a praxe estabelecida na Comissão. 

Finalmente, a Comissão delibera sobre a viagem de seus Membros à Ale
manha, Áustria e França, para os primeiros dias de julho. 

Fica resolvido, ainda, para os dias 9 e 10 de agosto, as convocações dos 
Srs. Dr. Maurício Schulman, Presidente da ELETROBRÃS; e Dr. Waldir 
Gianetti, Presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indús
tria de Base - ABDIB. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irã à publicação. 

25• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 1979 

Ãs dez horas e trinta minutos do dia quinze de agosto de mil novecentos 
e setenta e nove, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores Itamar 
Franco (Presidente), Milton Cabral (Relator), Passos Pôrto, Arnon de Mello, 
Dirceu Cardoso eJutahy Magalhães, reúne-se a Comissão Parlamentar de ln-
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quérito criada pela Resolução n~» 69, de 1978, para investigar denúncias for~ 
mui adas pela revista Der Spiege/, da Alemanha, sobre a execução do Acordo 
Nuclear Brasil-Alemanha. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Alber
to Silva, Lenoir Vargas e Roberto Saturnino. 

:t: dispensada a leitura da Ata da reunião anteriOr que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos, transformando, em seguida, a reunião em carãter secreto, de acordo 
com a praxe estabelecida na Comissãok 

Finalmente, fica deliberado o seguinte roteiro dos trabalhos para o mês 
de setembro: 

-dia 5-9- Dr. Roberto Hukai, Diretor do Instituto de Pesquisas Ener
géticas e Nucleares - IPEN; 

- dia 6-9 -Professor Oscar Salla, Diretor do Conselho NaciQnal dÍ: 
Desenvolvimento Científico e Tecnologia - CNPq; 

-dia 13-9- Dr. Waldir Gianettí,- Presidente da Associação Brasileira 
de Desenvolvimento da Indústria de Base - ABDIB. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 

31• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE OUTUBRO DE 1979 

Às dez horas e quarenta minutos do dia quatro de outubro de mil nove
centos e setenta e nove, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores 
Itamar Franco (Presidente), Milton Cabral (Relator), Passos Pôrto, Jutahy 
Magalhães, Lenoir Vargas e Dirceu Cardoso, reúne-se a Comissão Parlamen
t.~tr de InquéritO criada pela Resolução nq 69, de 1978, para investi"gãr denún
cias formuladas pela revista Der Spiegel, da Alemanha, sobre a execução do 
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. · 

Deixam de comparecer, por motivo jusrificado, os Srs. Senadores Alber
to Silva, Arnon de Mello e Roberto Saturnino. 

t dispensada a leitura da reunião anterior que, logo após, é dada corno 
aprovada. _ 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Sr. Presiden
te, Senador Itamar Franco, que esclarece ser a fir.alidade da reunião para 
uma reavaliação dos trabalhos, assim corno estabelecer o roteiro para o mês 
de outubro. _ 

O Sr. Presidente apresenta sugestão à Comissão, no sentido de que s-eja 
enviado telex ao Sr. Ministro César Ca.ls, das Minas e Energia, solicitando a 
tradução dos documentos secretos da língua inglesa para a portuguesa. A su
gestão fái discutida e aprovada por unanimidade. 

Em seguida, o Sr. Senador Dirceu Cardoso pede a palavra para solicitar 
à Presídência da Comissão as proVidências necessárias no sentido de que seja 
feita uma Auditoria em Furnas e NUCLEP, tendo em vista o não atendimen
to ao soHcítado pela Comissão; i'eTerenTe a requisição de doCumentação in
dispensável ao bom andamento -dos trabalhos de$la CPI. 

Finalmente, fica deliberado o seguinte roteiro dos trabalhos para o mês 
de outubro: 

-dia 9-10- Dr. Carlos Villares- Industrial paulista. 

- dia lO-lO - Dr. Jair Mello - Chefe do Grupo do Tório. 
-dia 17-10- General Dirceu Coutinho- ex-Superintendente da NU-

CLEL 
- dia 23~10- Professor E.W. Becker- Físico ·alemão, responsável 

pelo Projeto de enriqueCimento de urânio pelo processo de Jato Centrífugo. 
- dia 25 .. 10- Dr. Joaquim Francisco de Carvalho- ex-Diretor da 

NUCLEN. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 

Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente e irã à publicação. 

38• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 1979 

Às onze horas do dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e seten
ta e nove, na Sala de Reuniões do Anexo "B", do Senado Federal, presente os 
Srs. Senadores Itamar Franco (Presidente), Milton Cabral (Relator), Dirceu 
Cardoso. Passos Pôrto e Jutahy Magalhães, reúne-se a Comissão Parlamen
tar de Inquérito criada pela Resolução nq 69, de 1978, para investigar denún
cias formuladas pela revista Der Spiegel, da Alemanha, sobre a execução do 
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Alber
to Silva, Arnon de Mello, Lenoir Vargas e Roberto Saturnino. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Sr. Senador 
Itamar Franco, Presidente, que, em seguida, procede a leitura de uma carta 
enviada pelo Sr:- Relator, Senador Milton Cabral, na qual sugere fixar em 
apenas quatro depoimentos para o próximo mês de março, ouvindo, por últi
mo, o Dr. Paulo Nogueira Batista, Presidente da NUCLEBRÁS. Sugei'e, ain
da, o seguinte esquema para o debate do Relatório: 

1. em março, apresentação e votação da parte referente a .. irregularida
des''; 

2. em abril, apresentação e votação da parte referente à Política Nu
clear, bem como sobre o texto completo e final do Relatório. 

Em discussão e votação, as propostas apresentadas são aprovadas, fican
do ressalvado que se houver necessidade, a Comissão ouvirá outros depoen
tes, além dos já constantes do roteiro estabelecido para o mês de março. 

Em seguida, o Sr. Relator propõe a visita da Comissão às indústrias pau
Iistã.s, durante a primeira quinzena de dezembro, ficando estabelecido quere
presentará a Comissão, o Sr. Senador Dirceu Cardoso, além do próprio Rela
tor, Senador Milton Cabral. 

Prosseguindo, a Comissão delibera sobre as convocações dos Srs. Kurt 
Mirow e David Simon, para os dias 28 de novembro e 4 de dezembro, respec
tiv_amente. 

Finalment~_. __ a Comissão decide enviar à NUCLEBRÃS, expediente re
metido pela Associação Capixaba de Proteção do Meio Ambiente- ACA
PEMA, para processamento de diligência. 

Nada mais havendo a_ tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa Ferreira Cruz~ Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente e irã à publicação; 
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Titulares Suplentes 

1. Jl!!lssé Freire 1. José Guiomard 
2. José Sarney 2. Tarso Outro 
3. Passos P6rto 3. Benedito Canelas 
A. Saldanha Derzi 4. Moacy.rDallo 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. lózaro Borbota 2. Roberto Soturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Roeha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
lo· ai: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 

COMISSÀO DE ECONOMIA - (CEl 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentl!!l: Teot6nio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Soturnino 

Titulares 

1 . Amon de Mello 
2. Bernardino Vic:ma 
3. José üns 
4. Jessó Freire 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Satumino 
2. Teot6nlo Vilelo 
3. Marcos Freire 
-4. POdro Simon 

Suplentes 

1. Helvidio Nunes 
2. Alberto savo 
3. Benedito Ferreira 
A. Vicente Vuolo 

1. José Richa 
2. Orestes Quérda 
3. Tancredo Neves 
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Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211-3.495 
ReuniõM: Quartos-feiras, às 10:30 horas 
local: Solo do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 mambros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jo6o Calmon 
Vico-Presidonto: Jutahy Mogalhàes 

Htularu 

1. Joélo Colmon 
2. Torso Outro 
3. Jutahy Mogalháos 

.4. Aloysio Chaves 
5. Adorbal Juremo 
6. Eunice Mlchílos 

1. Adalberto Sono 
2. Evelóslo Vieira 
3. Franco Montara 

Suplentes 

1. José Uns 
2. Amon do Mello 
3. Jorge Kalume 
.4. Pedro Pedrossian 

1. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: S&rgio do Fonseca Braga - 211-3.492 
Reuniões, Quintas-feiras, às 10:00 ·horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunho lima 
Vica·Prosidento: Tancrodo Novel 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. João l.Uclo 
3. lomonto JUnior 
.4. Affonso Comorgo 
5. Vicante Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Alberto lavinas 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendes Canale 

1. Cunha ümo 
2. T ancredo Neves 
3. Roberto Soturnino 
.4. Amaral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotónio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derz:i 
2. Henrlquo de la Rocquo 
3. Jossé Freire 
.4. José Sorney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1, Paulo Brossard 
2. Marcos Froiro 
3. Lázaro Borboza 
.4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·3.493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CtS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Holvidio Nunes 
Vice-Presidento: lenoir Vergas 

Titulares 

1 .. lenoirVargos 
2. Helvidio Nunes 
3. Jew; Freire 
.4. Moacyr Dalla 
5. Honrique de la Rocque 
6. Aloysio Chaves; 

Suplontos 

1. Jutahy Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michiles 
.4. Benedito Canelas 
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1. Franco Montara 
2. Humberto Lucena 
3. Jai50n BarTeto 

1, Nol10n Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistente: leila leivas Ferro Costa - 211~3.497 

Reuniàos: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anoxo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mollo 
Vice·Prosidonte: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. Jo6o Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
.4. Amon de Mello 

1, Oircou Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar franco 2. Roborto Satumino 
3. Henrique Santillo 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sola do Anexo "B" 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirc.u Cardoso 
Vice-Presidonto: Adal.berto Sena 

Titulares Suplentes 

1. TarsoDutra 1. João Calmon 

2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badaró 

3. Mendes Canele, 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1 . Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Maria Thereza Magalhães Motta - 211·3501 
Reuniões: Quintas-feiras, bs 12.00 horas 
local: Solo "Clóvis Bovilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE RELAÇOEs EXTERIORES - (CRE) 

(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Dnrz:i 
2~-Vice-Prosidente: lomanto JUnior 

Titulares 

2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derz:i 
.4. lomanto Júnior 
5. Mendes Canale 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vergas 
9. José Somoy 

Suplentes 

- - -h-AIO)''iiü ChüYiii 

2. Pedro Pedrossián 
3. Henrique de la Rocuquo 
.4. José Guiomard 
5. luiz Cava/canto 
6. 

1. Paulo Brossord 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
.4. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancrodo Nt!Vft 

Setembro de 1980 

1. Marcos FreiN 
2. Mauro !lenevidos 
3. l.eiteChá\'el 

Assistente: Clindido Hippertt- 211-3490 e 211·3.491 
Reuni OH! Quartas· feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr.Udento: Gilvon Rocha 
Vico-Prosidente: Henriqu. Santillo 

Titulares 

1. lamento Jónior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silva 
.4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 
2. Henrique Santillo 
3. Joison Barreto 

Suplentes 

1. Saldanha O.rz1 
2. Jorge Kalume 
3. Benedito Canelas 

1. Jo" Rlcha 
2. Adalberto Sena 

Assistente: lAdo ferreiro da- Rocha - 211·3.499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10130 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Bonavides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kolumo 1. Raimundo Porento 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. Josóo Guiomard 
.4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevidos 1. Cunho Uma 
2. Agenor Mario 2. Jai10n Borrato 
3. Orestes Quércio 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3.496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local. Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUOLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

COMPOSIÇÃO 

~~~j~-~!'~ !.VO:~_d!~ Carreira 
Vico-Presidtonto: Humberto Lucena 

Suplentes 

1. Raimundo Parenta 1. Affonso Camorgo 
2. Henriqult de La Rocque 2. Pedro Podrollian 
3. Bernardino Viana 
.4. Alberto Silva 

3. "'"'rbol Juremo 
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1. Evandro Carreira 1. Orestes Quércia 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. Lóz:aro Barboza 

Assistente: teila Leiva:o Ferro Costa - 2113499 
Reuniões, 'Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Preside.nht: Benedito Ferreiro 
Vice·Prtnidenht: Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

Titulares Suplenttts 

1. Benedito Ferreira 1. Pauos Parto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomonto JUnior 
3. Pedro Pedronion 3. Alberto Silva 
4. Alfonso Camorgo 

1. Evandro Carreira 1. Leite Choves 
2. Lázaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: l.eíla Leivas Ferro Costa - 211-3497 
Reuniões: Torças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Quarta-feira 3 4199 

B) SERVIÇO OE COMISS0ES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo li - T6rreo- 211-3507 
Assistentt:ts: 
Helena lsnard Accauhy - 211·351 O 
Mauro Lopes de Sá - 211-3509 
Claylton Zanlorenci - 211-3508 

q SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chefe, Cleide Maria 8. F. Cruz: 
Local: Anexo 11 - T6rreo - 211-3511 
Assistentes: 
Eliz:abeth Gil 8. Vianna - 211-3510 
Nacfir da Rocha Gomes - 211-3508 
Haroldo P. Fernandes - 211-3512 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA. SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramal- 3B82 Ramal- 3880 

10,00 
CLÓVIS 8EVILÁCQUA 

09,30 
RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Ramal- 3880 

GUILHERME C.S.P.C. 
Ramal- 3882 

LEOA 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO "B" SÉRGIO 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 09,30 C.S.N. 
Ramal- 3882 

C.D.F. 
RUY BARBOSA LEOA 

CLÓVIS BEVILACQUA Ramal- 3882 
C.C.J. DANIEL 

Ramal -.3880 RUY BARBOSA 
10,30 C. S. Lê DA 10,00 Ramal- 3882 

C.A. ANEXO "B" SÉRGIO CLÓVIS BEVILÁCQUA 
11,00 C.LS. LEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal- 3880 

10,30 C.E. FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 3888 . 12,00 C. R. 

MARIA 

Ramal- 3880 THEREZA 

C. R. E. 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO 
Ramal- 3882 

ll,oo 
C.M.E. ANEXO "B" CARLOS 
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ANO XXXV - N• 098 SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

r--------- CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, !i I' da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente 

do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 91, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1. 777, de 18 de março de 1980, que "fixa o soldo dos postos de Coronel P:\1 da 
Polícia Militar e de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Artigo único. l'l aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.777, de 18 de março de 1980, que "fixa o soldo dos postos de 
Coronel PM da Polícia Militar e de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Senado Federal, 4 de setembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, !i I' da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente 
do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 92, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.778, de 18 de março de 1980, que "cria o Sistema de Defesa Aeroespacial 
Brasileiro - SISDABRA, e dá outras providências". 

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.778, de 18 de março de 1980, que "cria o Sistema de Defesa Ae
roespacial Brasileiro - SISDABRA, e dá outras providências". 

Senado Federal, 4 de setembro de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 

~----------------------------------------------------------------------------------J 

SENADO FEDERAL 
* Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV da Constituiçào, e eu, Luiz Viana, Presidente, 

promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 69, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo. 

Art. I• Ê a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), ou o equivalente em outras moe
das, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da fazenda e do Banco Central do 
Brasil, destinado ao aparte de capital do Município à Companhia do Metropolitano de São Paulo- M ETRÔ-SP, objetivando 
auxiliar o Programa de Investimentos daquela Companhia. 

Art. 2• A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condiçóes 
creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos"do 
art. J.;>, item II do Decreto nt? 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da exe
cução da política econômico~financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Municipal nç. 8.978, de 28 de setembro de 
1979, publicada no Diário Oficial do Município de São Paulo, do dia 29 de setembro de 1979. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de agosto de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com inc_orreção no DCN (Seção II), do dia 22-8-80- pág. 3818 
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SUMÁRIO 

I- ATA DA 125• SESSÃO, EM 4 DE SETEMBRO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 
De agradecimento de comunicação: 

- N• 200/80 (n• 354/80, na origem), relativa à aprovação das ma· 
térias consta!ites das Mensagens da Presidência da República n9 167, 211. 
212, 215 a 218, de 1980. 

1.2.2 - Oficio do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 47/80 (n• 2.886/80, na Casa de ori-
gem), de iriiClatlva: do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a 
consolidação de débitos previdenciãrios, pagamento parcelado, e dá ou
tras providências. 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 34/79 (n• 35-B/79, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo que estabelece a Comuni~ 
dade da Pimenta~do-Reino, ·aberto à as_sinatura em Bangkok, Taílândia, 
de !6 de abril a 31 de agosto de 19{1. 

Conclave Municipalista a ter lugar na cidade de Fortaleza-C E, no período 
que menciona. 

1.2.8 - Fala da Presidência 
-Designação de _Comissão Especial em atendimento à solicitação do 

Sr. Ahnir Pinto anteriormente lida. 

1.i.9 - DISCURSOS DO EXPEDIENTE 

SENADOR MARCOS FREIRE- Crise na universidade brasileira e 
em especial na Federal de Pernambuco. 

SENÃDOR DIRCEU CARDOSO- Saudação à delegação do Esta
do do Espírito Santo, que se eilcon(ra em Brasília, disputando campeona
to que menciona. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Rejeição, pelo Juiz Auditor 
Mârío Soares de Mendonça, de denúncia formulada pela Procuradoria 
Militar, contra o Deputado Línio Ribeiro de Paiva, do Partido Popular, 
Secção de Goiás. Parecer favorável da ComisSão Mista que estuda a Pro
posta·de Emenda à Constituição que trata da aposentadoria aos 25 anos 

·de serviço para os _professores. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -Considerações sobre a seca 
que atinge o Nordeste. 

1.3 - ORPEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 67/80, que autoriza o Governo do Estado 
-Projeto de Lei do Senado n9 49/80, que revoga a letra ~·e", do pa- de MinaS Gerais a realizar empréstimo externo no valor de USS 

rãgrafo único do artigo 16,. da Consolidação das Leis do Trabalho. 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte-americanos), para 
- Projeto de Resolução n9 69/80, que suspende a execução do art. ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos Produtores 

116, .. caput", e suas alíneas I a VIII, do Código de Organização e Divisão Rurais. Votação adiada para a sessão de 8 de setembro de 1980, nos termos 
Judiciârias do Estado do Paraná, baixado pela Resolução Normativa n9 I, do. Requerimento n9 362/80. 
de 11-12-75, do Tribunal de Justiça Estadual. Redação final.) - Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 296/79, de autoria 

da Sra. Senadora Eunice Michiles, que institui o Dia Nacional de Defesa 
da Fauna. Aprovada. Ã Câmara dos Deputados .. 1.2.4 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Ofício S-n' 28/80 (n• 119/80, na origem),do Sr. 
Governador do Estado da Bahia, solicitando autorização do Senado Fe
deral a fim de que aquele Estado possa realizar operação de emprêstiino 
externo no valor que menciona para o fim que especifica. 

1.2.5 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n9 215/80_, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 2• da Lei n• 4,266, de 3 de 
outubro de 1963, que ipstitUiu-õ s8.lário-familia do trabalhador. 

-~Projeto de Lei do Senado o9 216/80, de autoria do Sr. Se.riador 
Orestes Quêrcia, que altera a redação do .art. 130, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

- Projeto de Lei do Senado n• 217/80 - Complementar, de autoria 
do Sr. Senador Henrique Santillo, que faculta aos participantes do Fundo 
de Participação PIS-PASEP a utilização do saldo de seus depósitos para 
construção da casa própria ou aquisição de ÍJ?Óvel edificado. 

- Projeto de Lei do Senado n• 218/80, de autoria do Sr. Senador 
Mauro Benevides, que altera a redação do art. 5•da Lei n• 3.692, de 15 de 
dezembro de 1959, que institui a Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste. 

- Projeto de Lei do Senado n• 219/80, de autoria do Sr. Senador 
Amaral Furlan, que dispõe sobre a chefia dos serviços de conferência Q_e 
carga e descarga nas embarcações mercantes. 

-Projeto de Lei do Senado n• 220/80-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Litczaro Barboza, que institui as Feiras de Produtores, para 
venda direta ao consumidor, com isenção dos tributos estaduais e munici
pais incidentes. 

1.2.6 - Requerimento 
- N9 361/80, de urgência p~ra as emendas da Câmara dos Depu

tados ao Projeto de Lei do Senado n• 154/80 (n• 3.223/80, naquela Casa), 
que dispõe sobre a organização dos diretórios municipais dos Partidos 
Políticos em formação, e dá outras providências. 

1.2.7 - Oficio 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado o• 312/79, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do § 19 do artigo 
389, da Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovadit. Ã Câmara dos 
Deputad.os. 

-Projeto de Lei do Seriado n9 271/75, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, que dispõe sobre a inscrição dos funcionários municipais jun
to ao-lNPS. Aprovado, em segundo turno. Ã Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n• 101/80, de autoria do Sr. Senador Jor
ge .~alume, que altera o artigo 607 do Código Civil, acrescentando-lhe 9~ 
}9 e 2<õ'. Aprovado, em segundo turno. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado nO? 55/78, de autoria do Sr. Senã.dor Itaw 
mar Franco, que dispõe sobre a eleição do juiz de paz. Discussão adiada 
para a seSsão do dia 2 de outubro de 1980, nos termos do Requerimento n9 
363/80. 

_ -.,. Projeto de Lei do Senado n• 44}80, de autoria do Sr. Senador Lá
zaro Barboza, dando nova redação aos artigos 59 e 6'i" da Lei n'i" 6.385~ de 7 
de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliãrios e 
cria a comissão de valores mobiliários. (Apreciação preliminar da consti
tucionalidade). Discussão adiada para o dia 17 do mês em curso, nos ter
mos do Requerimento n• 364/80. 

1.4- MA TERIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA 

-Requerimento n'i" 361/80, lido no Expediente, de urg.ência para as 
emendas da Câmara dos Deputados ao Projetó de Lei do Senado n'i" 154, 
de 1980 (n• 3.223/80, naquela Casa). Aprovadas de acordo com o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça, emitido pelo Sr. Senador Aloysio 
Chaves, após usarem da palavra .os Srs. Senadores H amar Franco, Nelson 
Carneiro e Leite Chaves. Ã Comissão de Redação. 

1.5- DISCURSOS APOS.A OR[)EM DO DIA 

SENADOR DINARTE MARIZ- Considerações sobre os aconteci
mentos verificados na sessão do Congresso Nacional ontem realizada. 

1.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDI::NCIA 

-Do Sr. Senador Almir Pinto, solicitando a designação de uma re- -Convocação de sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 18 ho-
presentação interpartidária desta Casa, para acompanhar o desenrolar do rase 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 
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1.7- APRECIAÇÃO DE MATÉRIA 

- Redução final do Projeto de Lei do Senado n• 154/80 (n• 3.223/80, 
na Câmara dos_ Deputados), em regime de urgência. Aprovada. À sanção. 

-SENADOR FRANCO MONTO RO- Aposentadoria dos profes
sores aos 25 anos de serviço. Manifestações contrãrias à aprovação de 
projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, que cerceia o li
vre exercício de profissões da ãrea de saúde que menciona. 

I.S- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA (Continuação) 1.9- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
- SENADOR PAULO BROSSARD - Dando conhecimento à SÃO. ENCERRAMENTO 

Casa do recebimento de documento enviado pelo Senador Jarbas Passari
nho, sobre a estrutura de preços dos derivados do petróleo e, sua devo
lução ao eminente remetente, por não concordar com o carãter confiden
cial do mesmo. 

-SENADOR JOSE UNS- Informações oficiais prestadas pelo 
Ministério da_ Educação e Cultura a propósito do pronunciamento do Sr. 
Senador Marcos Freire feito na presente sessão. 

-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Inauguração, pelo Presi
dente João Baptista de Figueiredo, do Conjunto Cultural da Caixa Econô
mica Federal. 

-SENADOR NELSON CARNEIRO- Concitando aos Srs. Parla
mentares para que compareçam à sessão do Congresso Nacional que de
verá apreciar Proposta de Emenda à Constituição que trata da aposenta
doria dos professores aos 25 anos de magistério. 

-SENADOR MAURO BENEVIDES- Apelo ao Senhor Presiden
te da República com vistas ao envio ao Congresso Nacional de projeto de 
lei elaborado por órgãos que menciona, beneficiando o magistério supe
rior do Pais. 

-SENADOR JAISON BARRETO- Designação do Sr. Amilcar 
Figueira Ferrari para o cargo de Diretor-Geral Adjunto do CentrC? de 
Ci~ncias e Tecnologia para o Desenvolvimento das Nações Unidas. 

-SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Apelo dos representan
tes da classe empresarial do Estado do Amazonas, às autoridades que es
pecifica, no sentido da majoração da quota de saída de mercadorias es
trangeiras destinada aos passageiros embarcados em Manaus. 

2- ATA DA 126• SESSÃO, EM 4 DE SETEMBRO DE 1980 

2.1- ABERTURA 

2.2- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
191/80 (n' 332/81), na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a es_colha do Sr. Renato Bayma De
nis, Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, para, cumulati
vamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República d~ 
Gâmbia. Apreciado em sessão secreta. 

2.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Senador Leite Chaves. proferido na sessão de 28-8-80. 

4- SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Relatório correspondente ao mês de agosto de 1980. 

5 - ATAS DE COMISSÜES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

8 - CMPOSIÇÃO DAS COMISSÜES PERMANENTES 

ATA DA 125~ SESSÃO, EM 4 DE SETEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf::NCIA DOS SRS. GABRIEL HERMES, PASSOS PÕRTO, JORGE KALUME E ADERBAL JUREMA 

ÃS 14 HORAS E 30 MIN(JTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. OFICIO 
SENADORES: 

Do Sr· 19-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Aloysio Cha- do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

ves- Luiz Freire- Bernardino Viana- Almir Pinto- José Lins- Mau-
ro Benevides -:--Agenor Maria- Cunha Lima-__ -:_HumOerto Lucena
Aderbal Jurema- Marcos Freire- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Jutahy 
Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Moacyr 
Dalla --Alberto Lavinas- Nelson Carneiro - Amarai Furlan- Orestes 
Quércia- Henrique Santillo- Valdon Varjão- Mendes Canale- Salda
nha Der:â- Affonso C amargo- Leite Chaves- Jaison Barreto- Lenoir 
Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema) -A lista de presença acusa o 
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do expediente. 

E lido o seguiizte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 

Ne 200(80 (n• 354/80, na origem), de i' do corrente, relativa à aprovação 
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 167, 
211, 212, 215 a 218, de 1980. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 47, DE 1980 
(N' 2.886/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre a consolidação de débitos previdenciários~ paga
mento parcelado, e dá outras p~ovidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os débitos previdenciários das Federações Éstaduais de Fute
bol e dos Clubes de Fut~bol Profissional, inclusive os relativos a quaisquer 
fundos e quotas, qualquer que seja a fase de sua cobrança, terão seus valores 
apurados, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, e, dispensada 
a multa automãlica exigível, será procedida a sua respectiva consolidação até 
30 de abril de 1980, podendo tais débitos ser parcelados até 120 (cento e vinte) 
prestações mensais e consecutivas. 

§ {9 Aplicar-se-á idênticO procedimento aos débitos a que se. refere este 
artigo, cujos fatos geradores tenham ocorrido antes do início da vigência da 
Lei n9 5.939, de 19 de novembro de 1973, os quais serão co,nsolidados na for
ma do disposto no art. 3'>' da referida lei. tomando-se como base 21 de no
vembro de 1973. 

§ 29 Os interessados terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados 
do_ início da vigência desta lei, para requererem o parcelamento. 

§ 39 Nenhuma parcela mensal poderã ser inferior a duas vezes o maior 
salário de referência vigente no País. 



4204 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1980 

§ 49 Os que deixarem de recolher três ou mais parcelas, consecutivas ou 
não, serão considerados inadimplentes quanto ao parcelamento concedido 
nos termos desta lei e terão reconstituídos os respectivos débitos com a atuali
zação automática relevada no caput deste artigo. 

§ 5"" O disposto no caput deste artigo é extensivo às dívidas que estejam 
em fase de execução judicial, mas ainda não alcançadas por sentença, ficando 
os devedores obrigados ao pagamento das custas e honorãrios advocatícios 
devidos e promovendo o Instituto de Administração Financeira da Previdên
cia e AssiStência Social - lAPAS, a sustação do procedimento judicial. 

Art. 21' Os parcelamentos em vigor, concedidos a FederaçõeS Estaduais 
de Futebol e Clubes de Futebol Profissional, poderão ser reconstituídos pelos 
saldos remanescentes e r.eescaiOnados de conformidade com o art. 111 desta lei 
e seus parágrafos. 

Art. 39 O pagamento de débitos de acordo com as disposições desta lei 
não dará direito ã restituição de contril:mições ou de qualquer outra impor
tância recolhida antes de sua publicação. 

Art. 49 O disposto nesta lei não se aplica aos débitos cujos fatos gera
dores ocorram a partir de 111 de maio 'de 1-980. 

Art. 511 Caberã ao Ministro de Estado da Previdência e Assistência Sb-
cial baixar as instruções complerriCntares que se fizerem necessárias à exe
cução desta lei. 

Art. 69 Esta lei entrarã em vigor na data de sua pUblicação. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 145, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a hOnra de submeter à 

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado_çl_a Previdência e Assistência Social, o 
anexo projeto de lei que .. dispõe sobre a consolidação de débitos previden
ciârios, pagamento parcelado e d_á outras providêrlcias". 

Brasília, 30 de abril de 1980. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 12, DE 8 DE ABRIL DE I980, DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA PREVTDiõNCIA E ASSISTEN
CTA SOCIA[;-

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Tenho a honra de submet~ __ à apreciação de Vossa Excelência, projeto de 
lei, o qual dispõe sobre a consolidação dos débitos previdenciârios contraídos 
pelas Federações Estaduais de Futebol e pelos Clu_bes de Futebol profissional 
e sobre o seu pagamento parcelado. 

2. Com este projeto de lei, objetiva-se solucionar dificuldades encon
tradas por essas entidades, na liquidação de seus débitos para com a Previ
dência Social atentando ao fato de que vêm contribuindo na formação de 
atletas, que têm elevado no País e no exterior o padrão desportivo brasíleiro. 

3. Suprindo lacuna encontrada na Lei n9 5.939, de 19 de novembro de 
· 1973, que dispôs sobre a concessão de benefícios, pelo então Instituto Nacio

nal de Previdência Socià.l - lN PS, ao atleta profissional de futebol e que 
equacionou de forma diferente da usual_ para os demais empregadores a con
tribuição dos clubes de futebol, este projeto busca uma fórmula para a liqui
dação das dívidas anterior'es à data da vigência çl.aquela Lei, utilizando a siste
mática do Decreto-lei n9 1.699, de 16 outubro de 1979. 

4. Nos termos da Lei n9 5.939/73, foi substituída a contribuição empre
sarial, normal, de 8%, incidente sobre a folha de pagamento por um percen
tual de 5%, calculado sobre a renda líquida das partidas de futebol, ficando 
estabelecido, ainda, que os débitos anteriores, provenientes de contribuições 
previdcnciárias, deveriam ser consolidados pelos apurados até a data da sua 
vigência, Para pagamento' em parcelas correspondentes a 3% da quota líquida 
atribuída ao clube devedor, por partida disputada. · 

5. Ocorre que a citada Lei, enlbora o prazo estabelecido em seu artigo 
6'?, de 60 dias, foi regulamentada somente em 20 de fevereiro de 1976, pelo 
Decreto n9 77.120, ou seja, dois anos e três meses após Sua publicação, surgin
do, em decorrência deste fato, a interpretação dada, de que, durante este 
período- 21 de novembro Qe_l97J _a 19 d_e fevereiro de 1976 -eram também 
exigíveis as contribuições dos clubes de futebol, na base de 8% da folha de pa
gamento, independente do percentual de 5% da renda líquida que, desde antes 
da publicação da Lei n' 5.939/73, por acordó~firmado entre o próprio INPS e 
a Confederação Brasileira de Desportos, já vinha sendo recolhido. 

6. Além disto, as instruções por parte da Previdência Social, para canso~ 
lidação dos débitos a que-se. refere aquele diploma legal, só vieram a ser expe
didas em 29 de março de 1977, acarretando acréscimos legais correspondentes 
a 3 anos e 4 meses, em relação à data da vigência da Lei, o que vem irnpedin-

do sua liquidação na forma preconizada, pelo fato de que as quotas de 3% da 
renda líquida de cada clube, vêm se revelando insuficientes para a quitação 
destas dívidas. 

7. Para sanar estas distorções, o projeto possibilita a liquidação dos dé~ 
bitos consolidados, relativos à vinculação empregatícia dos atletas piofissio
nais de futebol e de períodos anteriores a 21 de novembro de 1973, nos mol
des estabelecidos pelo Decreto-lei n9 1.699, ou seja, em 120 parcelas mensais e 
sucessivas. Possibilita, igualmente, aos clubes de futebol profissional consoli
darem débitos posteriores a 21 de novembro de 1973, relativos a seus empre
gados, atletas e não atletas profissionais de futebol, para liquidação. 

8. Sendo as Federações Estaduais de Futebol órgãos que coordenam as 
atividades dos clubes de futebol profissional, esse procedimento foi estendido 
às mesmas, a fim de permitir que ãquelas entidades que, porventura, estejam 
em atraso no pagamento de contribuições previdenciárias, possam saldá-las. 
nos moldes deste sistema. 

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência meus protestos de pro
fundo respeito. --:-- Jair Soares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.939, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre a concessão de beneficios pelo INPS_ ao jogador 
profissional de futebol, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 

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

Art. 111 O valor mensal do benefício, devido pelo lnstit~to Nacional de 
Previdência Social ao segurado que venha a comprovar, devidamente, a con
dição de jogador profissiOnal de futebol, serã calculado na base da média 
ponderada entre o salário de contribuiÇão apurado na época do evento, na 
forma da legislaÇão então vigrinte e o salário .contribuição correspondente ao 
período de exercício ôa atividade de jogador profissional de futebol, respeita
do o teta máximo fixado em lei. 

Parãgrafo único. Ao salário ·de -contribuição, relativo à atividade de jo
gador de futebol, serão aplicados os índices de correção salarial fixados pela 
Coordenação de Serviços Atuariais do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social. 

Art. 29 Em substituição à contribuição empresarial prevista no item 
!!I, do artigo 69, da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, incidirá sobre~ 
renda líquida dos espetáculos realizados em todo o território nacional entre 
associações desportivas, uma percentagem de cinco por cento devida pelos 
clubes como contribuição previdenciária, global e exclusiva, e que será reco
lhida diretamente ao Instituto Nacional de Previdência Social pela Federação 
promotorã da partida, até quarenta e oito horas após a realização do espetá
cuJo. 

§ 19 As associaç6es desportivas, que mantenham departamentos ama
doristas dedicados à prática de, pelo menos, três modalidades de esportes 
olímpicos, estão incluídas no regime deste artigo. 

§ 29 Os clubes de futebol profissional e as associações desportivas estão 
obrigados ao recolhimento das contribuições descontadas de seus emprega
dos, atletas ou não, e do prêmio do Seguro de Acidentes de Trabalho. 

§ 39 As federações promotoras de jogos serão responsáveis, individualw 
mente, pelo recolhimento da contribuição a que se refere este artigo, respon
dendo as Confederações respectivas, subsidiariamente, pela inobservância 
das presentes disposições. 

Art. 39 As associações desportivas, que mantenham equipes de futebol 
profissional, terão seus débitos provenientes de contribuições previdenciárias, 
inclusive dos demais fundos e quotas, consolidados pelo Instituto Nacional 
de Previdênci.a Social pelos valores apurados, até a data da publicação da prew 
sente Lei, canceladas as multas sobre os mesmos incidentes e sobrestados 
quaisquer procedimentos judiciais relativos a esses débitos. 

Parágrafo único. Feita a consolidação a que se refere este artigo,-e fir
mado o respectivo termo de confissão de dívida, a amortização do débito se 
fará em parcelas correspondentes a três por cento da quota líquida atribuída 
à entidade devedora oor oartida disoutada no território nacional. 

Art. 49 Quando' qua.lquer asso~iação desportiva descumprir o compro
misso firmado nos termos do artigo anterior, as respectivas Confederações, 
por solicitação do INPS, reterão e recolherão o valor correspondente às par
celas não recolhidas. 

Art. 59 A contribuição, a que alude o artigo 39 desta Lei. será contabili
zada corno receita de custeio do Instituto Nacional de Previdência Social. 

Art. 69 Esta Lei será regulamentada no prazo de sessenta dias, a partir 
da data de sua publicação. 
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Art. 79 Esta Lei entrará cm vigor na data da publicação do seu regula
mento, revogadas as disposições cm conüár"io~ 

Brasília, 19 de novembro de 1973: 152<? da Tridependência e 859 daRe
pública- EM!LIO G. MEDICI -Júlio Rarata. 

(Ã.s Comissões de Legislacào Social e de Financas.) 

PARECERES 

PARECERES N•S. 631, 632 e 633, DE 1980 

Sobre o Projeto de necreto Legislativo n<? 34, de 1979 (n9 35-8, 
de 1979 na Câmara dos Deputados) que "aprova o texto do Acordo 
que Estabelece a Comunidade da Pimenta-do-Reino, aberto à assina
tura em Ban~kok, Tailândia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971". 

PARECER N• 631, DE 1980 
Da Comissão de Rela(;ões Exteriores 

Relator: Senador Almir Pinto 

Atendendo ao Preceituado no artigo 44. inds<f I, da Constituição e con
siderado o interesse manifestado pelo Chefe do Poder Executivo de aderir ao 
Acordo que Estabelece a Comunidade da Pimenta-do-Reino, é submetido à 
consideração desta Casa do Co-ngresSo-Nacional o referido texto, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Min1Sff0-de Estado das Relações 
Exteriores. 

Esclarece o documento ministerial que a adesão do Brasil ao tratado em 
pauta implicaria na reunião, no seio do organismo, de um conjunto de países 
que apresentam 80 a 98% da produção mundial de pimenta-do-reino. Ainda 
segundo o Chanceler brasileiro, tanto o MinistériO da Agricultura como a 
Carteira- de Comêrcio Exterior do Banco do Brasil manifeStaram sua opinião 
favorável ao ingresso do País na entidade, considerando o fato de sermos um 
dos maiores produtores e exportadores do produto. 

Dentre as razões qUe levaram o Governo a prOpor o ingresso do País na 
Organização, sustenta-a Exposição de Motivos ser uma meta da política ex
terna brasileira à concessão do mais amplo apoio a todas as inída"tivas inter
nacionais que impliquem cm favorecer a pesquisa sobre asPectos técnicos e 
económicos d.a produção, intercâmbio de informações e estudos sobre as con
dições de mercado dos produtos de base. 

A parte preambular do texto revela a convergência de propósitos dos 
países signatários de criar uma entidade internacion-al capaz de reunir os prin
cipais produtores de 'pimenta-do-reino, a fim de possibilitar a elaboração de 
planos e programas de açào conjunta, no âmbito mundial na defesa de objeti
vos comuns. 

Na forma do artigo 29 do texto, são membros o_riginãrios da Organi
zação a India, a Indonésia e a Malásia, facultado o ingresso de outros países 
produtores desde que haja concordância expressa por parte de todos. Sobre 
este ponto informa o -documento·subscrito pelo Sr. Ministro que a "Comuni
dade da Pimenta..:-do-Reino manifestou interesse em que o Brasil se torne 
membro efetivo daquela OrganizaÇão Internacional". Assim sendo, preenchi
do o primei"rõ requisito nccessãrio à admissão, falta apenas a adesão formal 
ao texto para que o nosso País possa se tornar membro e parte integrante do 
organismo. 

Dentre os objetivos e funções da "Comunidade", arrolados no artigo 39 
do ajuste, podemos citar como sendo os principais: 

a) coordenação e estímulo.à pesquisa sobre aspectos técnicos e econômi
cos da produção da pimenta-do-reino; 

b) promover o intercâmbio de informações; 
c) executar programas que visem o aumento do consumo do produto 

nos mercados TnternacionaTs;- --
d) coordenar o estabelecimento de padrões de qualidade e a ação con

junta visando o abrandamento das barreiras tarifárias; 
e) intensificar pesqUisas sobre novos usos para o produto; e 
n acompanhar a evolução do mercado no que tange o suprimento, dew 

manda e preços. 
No que tange a estrutura e a organização interna da "Comunidade", o 

texto do convênio constitutiVo prevê umà-rilódalidade extremamente simples. 
Haverá pelo menos uma sessão por ano, para a qual serão convocados todos 
os países membros, sendo que a presidência da entidade serâ exercida, alter
nadamente, peos diversos representantes dos Estados; respeitadas a ordem 
alfabética. Para atender aos encargos administrativos, será constituída uma 
secr.etaria composta por um Diretor e tantos flindOnáiios quantó --se façam 
necessários. 

Anexo ao acordo verificamos a existência de um outro texto que regula
menta mínudentcmente as normas procedimentais a serem observadas no 
seio da entidade. E. de se ressaltar que dita regulamentação apenas explicita os 

diversos artigos do texto básico, sem intrOduzir qualquer inovação que possa 
desvirtuar o seu sentido. 

A fim de facilitar a execuçãO dos objetivos estatutários. é facultado o es
tabelecimento de relações especiaiS com os organiSm-os especializados das 
Nações Unidas, não somente para consulta a assitência. corno para que inte
grem, na qualidade do observadores, as reuniões da entidade. 

No que tange as despesas com a manutenção da "Comunidade" fica 
convencionado que o rateio das importâncias necessárias serã feito com base 
no seguinte critério: 

a) cinqüenta por cento dos gastos previstos serão partilhados igualmen
te entre os Estados membros: 

b) vinte e cinco por cento serão divididos à base da qualidade da pro
dução: e 

c) vinte e cinco por cento repartido à base da quantidade das expor
tações. 

Informa o Itamarati que o orçamento anual do organismo gira em torno 
de US$ 50.000.00 a US$ 70,000.00 (cinqüenta a setenta mil dólares america
nos) sendo que a participação brasileira para o exercício de 1979 a 1980 cor
responderia a cerca de USS 20,675.82 (vínte mil, seiscentos e setenta e cinco 
dólares e oitenta e dois centavos). 

O presente ato internacional foi elaborado com respeito às regras usuais 
do direito das gentes observados os princípios de respeito à soberania de cada 
parte contratante e igualdade de tratamento. Em relação à conveniência de 
aderir. concordamos com a posição esposada pela Chancelaria brasileira, no 
sentido de que a política externa do Brasil deve favorecer todas as inici"ativas 
que, de alguma forma. beneficiem os países produtores de matérias-primas. 

Antes de concluirmos, impõe-se uma observação quanto à norma conti
da. no artigo 15 do acordo ora examinado. Dita regra estabelece o seguinte: 

"A Comunidade poderá. pelo voto unânime dos membros pre
sentes e votantes, emendar as disposições do presente Acordo. O 
Secretário~Geral das Nações Unidas será notificado imediatamente 
de qualquer emenda.' 1 

A Constituição, por seu turno, exige, para que tenham eficácia em rew 
lação ao País, a aprovação de todos os tratados convenções e a tos internacio
nais pelo Congresso Nacional (art. 44, inciso I). 

Face o preceito constitucional supramencionado, não poderia esta Casa 
opinar pela aprovação da matéria sem ressalvar que todas as alterações que 
venham a ser introduzidas no texto do acordo devem ser submetidas à prévia 
apreciação parlamentar. Assim sendo, opinamos pela aprovação do texto na 
forma da seguinte 

EMENDA N' 1-CRE 

(Substitutivo) 

AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 34, DE 1979 

Aprova o texto do Acordo que estabelecE' a Comunidade da 
Pimenta-do-Reino, aberto à assinatura em Bangkok. Tailândia, de 16 
de abril a 31 de agosto de 1971. 

O Congresso Nacional decreta; 
Ar_t. )9 E aprovado o texto do Acordo que estabelece a Comunidade da 

Pimenta-do-Reino. aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de 16 de abril 
a 31 de agosto de \971. 

Art. 29 Todas as emendas ou alterações introduzidas no texto referido 
no artigo anterior só se tornarâo eficazes e obrigatórias para o País após a 
res-pectiva aprovação pelo Congresso Nacional. 

Art. 39 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 São revogadas as disposições em contrário. 
Sala das Comissões~ l4 de maio de 1980. -Tarso Outra, Presidente -

Almir Pinto. Relator - Bernardino Viana - Saldanha Derzi - Lomanto Jú
nior - Henrique de La Rocque - Aloysio Chaves - Aderbal Jurema. 

PARECER N• 632, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Substitutivo apre
sentado pela Comissão de Relações Exteriores, ao Projeto de Decreto 
Legislativo n9 34, de 1979 (n9 35-B, de 1979, na Câmara dos Deputa
dos). que uaprova o texto do Acordo que estabelece a Comunidade da 
Pimenta-do-Reino, aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de 16 
de abril a 31 de agosto de 1971". 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo n<? 34, de 1979 
(n<? 35-B, de 1979, na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do Acor-
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do que estabelece a Comunidade da Pimenta~do-Reino, aberto à assinatura 
em Bangkok, Tailândia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971". A matéria é 
oriunda de Mensagem Presidencial que, dando cumprimento a dispositivo da 
Carta Magna, submete à aprovação legislativa o ato internacional em ques
tão, a fim de que o Poder_ Executivo possa aderir ao mesmo. 

A Exposição de Motivos que acompanha o acordo esclarece ser do inte
resse nacional integrar a mencionada entidade porquanto: 

··A participação brasileira na Organização é coerente com o 
princípio de apoio a acordos envolvendo a pesquisa sobre aspectos 
técnicos e econôrniCos-aa produção, intercâmbio de informações e 
estudos sobre as condiç_ões _ _dos mercados de produtos de base, 
principio esse-que vem sendo -defendido pelo Brasil nos foros inter
nacionais." 

O <ijüSte submetido à nossa apreciação compõe-se de um texto bâsico 
onde são traçadas as linhas mestras do organismo internacional e um texto 
complementar no qual são fixadas, pormenorizadamente, as normas procedi
mentais aplicáveis. 

Da leitura do artigo 3<? verifica-se __ que a Comunidade da Pimenta-do
Reino se destina a funcionar como meio de coordenação das políticas nacio
nais e intercâmbio de consultas a respeito dos problemas que afetam a pro
dução c a comercialização do produto em questão. Em razão de seus objeti
vos estatutários, acreditamos que as atividades desenvolvidas pelo organismo 
bem corno as resoluções eventualmente adotadas não serão de natureza a re_
percutir no ordenamento jurídico interno, razão pela qual é dispensável um 
exame mais acurado da matéria no seio desta Comissão. 

Consoante informa a Exposição de Motivos subscrita pelo Chanceler 
Brasileiro, o orçamento anu_al da entidade oscila geralmente entre US$ 
50.000,00 e US$ 70.000,00, divididos entre os membros da seguinte forma: 

- 50% do total em parcelas iguais; 
- 25.% do to~al em razão da produção média dos 4 anos precedentes; e, 

finalmente 
- 25% com base na exportação média dos últimos 4 anos. 
Segundo o critério supra descrito, caberia ao Brasil caso aderisse durante 

o ano financeiro de 1979-1980, recolher aos cofres da organização a impor
tância de US$ 20.675,82. Evidencia-se que a repercussão financeira para o 
orçamento da Nação é desprezível, sobretudo se levarmos em consideração a 
importância pólnica da participação de nosso País na entidade. 

No que cumpre regimentalmente a esta Comissão examinar, destaque-se 
o preceito contido no artigo 15 do "'Acordo", bem como norma congênere 
existente no Capttulo XIII das ""Normas de Procedimento" segundo as quais a 
·~comunidade" pode emendar as disposições do ato internacional sob exame 
por deliberação plenária. A douta Comissão _de Relações Exteriores, com a 
acuidade que lhe é peculiar no exame das matérias que lhe são submetidas, 
observou que os citados preceitos poderiam acarretar a entrada em vigor de 
normas internacionais, juridicamente vinculantes para o País, sem que o Con
gresso Nacional fosse ouvido a respeito. Lembrou ainda o eminente Relator 
naquele ôrgão técnico da Cllsa que a Constituição exige ~'a aprovação de to
dos os tratados, convenções e atas internacionais pelo Congresso Nacional 
(art. 44, inciso I)". 

Em razão das ponderaçõe..c; acima mencionadas concluiu a Comissão de 
Relações Exteriores pela aprovação da matéria na forma de um substitutivo 
que ressalva ser necessário a aprovação parlamentar de todas as emendas ou 
alterações introduzidas no texto em pauta. Por ser jurídica e constitucional a 
conclusão a que chegaram os ilustres membros da citada Comissão, opina
mos igualmente pela aprovação do Acordo na forma do citado Substitutivo. 

Sala das Comis-sões, 11 dejunho_ de 1980.- Henriqu~ de La Rocque, Pre
sidente- Bernardino Viana, Relator- Nelson Carneiro- Hugo Ramos
('unha Lima- Lázaro Barhoza- Aloysio Chaves- Moacyr Dalla- Ader
hal Jurcma - Almir Pinto. 

PARECER N' 633, DE 1980 
lla Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Pedro Pcdrossian 

Na convicção de que a situação presente e as perspectivas futuras da 
pimenta-do-reino ( Piper nigrum) exigem esforço conjugãdo, ln dia, indonésia e 
Malásia reuniram~se em Bangkok, Tailândia, onde firmaram o Acordo crian
f'io a Comunidade da Pimenta-do~ Reino, à qual aderiu, em 1979, Madagas
car. 

Integrada por quatro países, a Comunidade passou a representar 80% da 
produção mundial de pimenta. 

O Brasil, com 17,8% do total mundial, é o quarto maior produtor e pas
sou a ser convidado a participar da Comunidade, cujo documento de consti
tuição ficou aberto à assinatura, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971. 

Agora, vem ao exame desta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo 
aprovando o texto do Acordo CoTlstítutivo da Comunidade da Pimenta-do
Reino, que mereceu Emenda Substitutiva da Comissão de Relações Exterio
res, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. 

O Projeto foi submetldo ao Congresso Nacional, pelo Presidente daRe
pública, nos termos do art. 44, inciSO I, da ConstitUição Federal, acompanhado 
de exposição de motivos, em que o Ministro das Relações Exteriores assina
la o interesse munifestado pelo Ministério da Agricultura e pela Carteira de 
Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A., pela adesão do Brasil ao Acordo. 

Para o titular das Relações Exteríores, "a particípação brasileira na Or
ganização é coerentl! com o princípiO de apoio a acordos envolvendo a pes
quisa sobre aspectos técnicos e_ econômicos da produção, inter'câmbio de in~ 
formações e estudos sobre as condições dos mercados de produtos de base, 
príncípio esse que vem sendo defendido pelo Brasil nos foros internacionais". 

E objetivo da Comunidade, conforme o art. 3~ do Acordo constitutivo, 
promover, coordenar e harmonizar todas as atividades relativas ã economia 
da pimenta~do-reino, com vistas a alcançar os seguintes objetivos: 

-coordenar e estimular a pesquisa sobre aspectos técnicos e econôini~ 
cos da produção, incluindo pesquisa sobre as moléstias que afetam a planta 
da pimenta, e sobre o desenvolvimento de variedades resistentes às mo1estias 
e de alta produtividade; 

-facilitar o intercâmbio de informações sobre programas e políticas, e 
sobre quaisquer outros aspectos referentes à produção; 

-desenvolver programas de aumento de consumo nos mercados novos 
tradicionais, incluindo programas de cooperação em atividades de pramoçào; 

-intensificar e coordenar pesquisas sobre novos usos de pimenta--do
reino; 

-promover ação conjunta para o abrandamento de barreiras tarifArias 
e não-tarifárias e visando à eliminação de outros obstáculos ao comércio; 

-coordenar padrões de qualidade, de modo a facilitar a comerciali
zação internacional; 

-manter sob constante revisão os progressos relativos a suprimento, 
procura e preços da pimenta-do-reino; 

-realizar investigações sobre causas e conseqüências das flutuações no 
preço da pimenta e sugerir" soluções adequadas; 

-ampliar as informações estatísticas e outras sobre a produção, consu
mo, comércio e preços da pimenta, inclusive técnicas de previsão de produção 
e consumo; 

-empreender outras atividades e funções que possam ser consideradas 
desejáveis no interesse da economia mundial da pimenta-do-reino. 

O Acordo prevê (art. !<?)o estabelecimento da Comunidade, o número de 
Membros (art. 2~). os objetivos c funções (artigo 39), as relações com os orga
nismos das Nações Unidas (art. 4~'), a organização (art. 51'), as reuniões da 
Comunidade (art. 69), os observadores à reuniões (art. 7~')_. as finanças (art. 
8~'), as disposições gerais (art. 99), a assinatura (art. 10), a ratificação (art. 11 ), 
a entrada cm vigor (art. 12), u adesão (art. 13), a retirada voluntária (art. [4), 
as emendas (art. 15) c as notificações· pelo Secretário-Geral das Nações Uni
das. 

São, também, juntadas ao texto do Acordo, as Normas de Procedimento 
da Comunidade da Pimenta-do-Reino, cm número de setenta e três, versando 
sobre as sessões da Comunidade, a representação e comparecimento, a agen
da e documentação, administrador~ e secretariado, disposições financeira e 
orçamentárias, direção dos trabalhos, votação, idiomus, atas e relatórios, ór· 
gãos subsidiários e comitês, relações externas, suspensão das normas e emen
das. 

Relativamente às obrigações financeiras, o orçamento da Comunidade 
oscila entre cinqüenta e setenta mil dólares, anualmente. E a participação 
brasileira, no ano financeiro iniciado a 1"' de abril de 1979 e que terminou a 31 
de março de 1980, correspondeu a, aproximadamente, US$ 20.675,82. 

A pimenta-do-reino, introduzida na Amazônia, por imigra-nteS-japone
ses, tornou-se, em pouco tempo, extraordinária fonte de renda para Estados 
como o Pará. O produto, obtido, principalmente nas colónias agrícolas, 
como a de Tomé Açú, passou a alimentar exportações, que poderão crescer, 
para tanto haja o estímulo ao agricultor e incentivo ao comércio exterior. 

O Brasil, cm virtude da intensa atividude dos produtores de pimenta-do~
rei.no.-uGilgiu posição de grande competidor internacional. Entretanto, as os
cilações naturais do mercado externo exigem a união dos patses produtores, a 
fim de que possam enfrentar os obstáculos dos grandes importadores. 

Para a agricultura brasileira, a presença do nosso país na Comunidade 
da Pimenta-do-Reino é necessária. 
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Na Comissão de Relações Exteriores desta Casa, a proposição, que me-
recera a aprovação da Câmara dos Deputados, foi emendada. ~que o art. 15 
do texto do A~ordo prevê o seguinte: 

.. Art. 15. A CbrTninidade poderá, pelo voto unânime dos 
membros presentes e votantes, emendar as disposições do presente 
Acordo. O Secretário-Geral das Nações Unidas serâ notificado ime
diatamente de qualquer emenda." 

Diante dessa disposição e da exigência constitucional de aprovação de 
todos os tratados, convenções e atos internacionais pelo Congresso Nacional, 
para que tenham validade no País (art. 44, inciso I) a douta CRE propõe a in
clusão, no Projeto em exám~. do seguinte: 

.. Art. 29 Todas as emendas ou alterações introduzidas no tex
to referido no artigo anterior só se to"rnà.rão eficazes e obrigatórias 
para o País após a respectiva aprovação pelo Congresso Nacional." 

Face ao exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto de De
creto Legislativo, na forma do Substitutivo da Comissão de Relações Exterio-
res. 

Sala das Comil;isões, 27 de agosto de 1980 .. - Evelásio Vieira, Presidente 
- Pedro Pedrossian, Relator- Leite Chaves- Passos Pôrto- Affonso Ca
margo. 

PARECERES N•S. 634 E 635, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 49, de 1980, que ''revoga a 
letra "e", do parágrafo único do artigo 16, da Consolidação das Leis 
do Trabalho". 

PARECER N• 634, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Franco Montoro 

De autoria do ilustre Senador Amaral Furlanl o Projet_o sob ex~.me revo
ga a alínea "'e", do parágrafo único, do art. 16, da CLT, para eliminar a pro
va de alistamento ou quitação com o Serviço Militar, dentro dos limites de 
idade e validade previstos na legislação específica, de entre os requisitos para 
o fornecimentO da carteira de trabalho. 

2. Na Justificação, -po~dera o Autor: ••apenas e tão-somente a fim de 
facilitar as possibilidades de emprego de segmento importante de nossa popu
lação em condições de trabalhar, visa a permitir a obtenção da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social sem a exigência de prova de alistamento ou 
quitação com o Serviço Militar". 

3. O Projeto não oferece dificuldades sob os aspectos constitucional, 
jurídico e de técnica legislativa. 

No mérito (art. 100, iteni I, n'il 6, do Regimento Interno), do qual melhor 
dirá a douta Comissão de Legislação Social, basta-nos assinalar a pertinência 
do propósito que o inspira, de vez que deve a legislação, na medida do possí
vel, facilitar e não dificultar a obtenção de emprego pelos cidadãos aptos a 
trabalhar. O direito ao trabalho, constitucionalmente assegurado (art. 153, § 
23, da Carta Constitucional), deve ter seu exercício condicionado ao mínimo 
possível de exigências. No caso em tela, outras sanções e formas de coação le
gal poderão ser a dotadas- se as remanescentes não bastarem- para indu
zir os cidadãos ao cumprimento do Serviço Militar obrigatório. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitu
cional, jurídico, de boa téCnica legislativa e, no mérito (art. 100, item I, n9 6, 
do Regimento Interno), oportuno e conveniente. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1980- Henrique de La Rocque, Pre
sidente- Franco Montoro, Relator- Helvídio Nunes, vencido- Aloysio 
Chaves - Hugo Ramos - Aderbal Jurema - Bernardino Viana, vencido -
Moacyr Dalla - Amaral Furlan, sem voto. 

PARECER N• 635, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Examinado na Comissão de Constitu1Ção e Justiça, onde foi relatado 
pelo nobre Senador Franco Montara, o Projeto de Lei acima epigrafado foi 
recomendado à aprovação, quer quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa, quer quanto à oportunidade e conveniência. 
Cuida a proposição, efetivamente, de eliminar do texto da Consolidação 

das Leis do Trabalho o dispositiVo- consubstanciado na alínea "e" do art. 16, 
que trata, justamente, de exigir dos pretendentes à emissão de uma Carteira 
do Trabalho e Previdência que apresentem, previamente, a prova de alista-

menta ou,quitaç~o coni o serviço militar, naturalmente quando se trate de 
pessoas do sexo masculino. 

A supressão pretendida não visa, evidentemente, conforme, aliás, vem 
explicado na justificação do projeto e aceito na Comissão de Justiça, eliminar 
a exigêricia constitucional da prestação do serviço militar obrigatório, senão 
que, apenas facilitar a obtenção de emprego, trabalho, pelas pessoas que pro
vêm de todas as partes do País e se dirigem aos mercados em disponibilidade. 

A medida preconizada compatibiliza-se, a nosso ver, com propósitos sa
dios e racionais de desburocratização e, além do mais, servirá para assegurar 
aos cidadãos um outro direito, também constitucional, qual seja o direito ao 
trabalho. 

Nestas condições, fazendo nossas as ponderações do nobre Senador 
Franco Montoro, relator da matêria na ComisSão de Constituição e Justiça, 
votamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n"' 49, de 1980. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 198_0- Lenoir Vargas, Presidente, 
(em exercício) - Nelson Carneiro, Relator - Humberto Lucena - Eunice 
Michiles - Jutahy Magalhães, vencido - Raimundo Parente. 

parecer n3 636, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 69, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A ComisSão apresenta a redação final·do Projeto de Resolução n9 69, de 
1980, que susperide a execução do art. 116, caput, e suas alíneas I a VIII, do 
Código de Organização e Divisão Judiciárias do Est~do do Paraná, baixado 
pela Resolução Normativa n' I, de 11-12-75, do Tribunal de Justiça Estadual. 

Sala das Co.missões, 4 de setembro de 198_0.- Adalberto Sena, Presiden
te - Saldanha Derzi, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 636, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n' 69, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VII, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Suspende a execução do art. 116, salvo seu parágrafo único, do 
Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, 
aprovado pela Resolução Normativa n"' 1, de 11 de dezembro de 1975, 
do Tribunal de Justiça daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. Ê suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da deci

são definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 5 de março de 
1980, nos autos do Recurso Extraordinário n9 87.728-2, a execução do 
art. 116, salvo seu parágrafo único, do Código de Organização e Divisão Ju
diciárias do Estado do Paraná, aprovado pela Resolução Normativa n9 1, de 
II de dezembro de 1975, do Tribunal de Justiça daquele Estado. 

O SR. PRESIIJENTE ( Aderbal Jurema) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

- A Presidência recebeu, do Governador do Estado da Bahia, o Oficio 
n' S/28, de 1980 (n' 119(80, na origem), solicitando, nos termos do item IV 
do artigo 42 da Constituição, a-utOrização do Senado Federal :i fim de que 
aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares americanos), para o fim 
que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Firianças e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDF:NTE (Aderbal Jurema)- Sobre a mesa. projetes de lei 
que serão lidos pelo Sr. ]'?-Secretário. 

Sao lidos os seguintes 

PROJETO HE LEI no SENAHO N• 215, DE 1980 

Altl'ra a reda4;ào do art. 29 da Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 
196J, qul' instituiu o salário-família do trabalhador. 

O Cõngresso Nacional decreta: 
Art. i" O art. 2~'. da Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963, passa a viger 

com a seguinte redaçào_: 
"Art. 29 O salário-família se-rá pago s-ob a forma de uma quo

ta percentual, calculada sobre o valor do salário mínimo local, arre
dondado este para o múltiplo de um cruzeiro, por filho menor de 
qualquer condição~-até 14 anos de idade, e pela esposa ou compa
nheira que não desempenhe atividade laborativa remunerada 
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Art. 29 Os encargos decorrentes desta lei onerarão a fonte de custeiÇ> de 
que trata o art. 3• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963. 

Art. J9 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Ao contrário do que ocorre na legislação estatutária, pertinente aos ser

vidores públicos, o salário-família concedido aos trabalhadores regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho não alcança suas respectivas esposas. 

Essa situação, além de discriminatória para com os empregados subordi
nados à legislação trabalhista, é profundam~nte injusta, eis que, com? ~- e~i
dente, sejam funcionáriOs- públicos ou trabalhadores, todos enfrentam as 
mesmas dificuldades e têm necessidades idênticas. 

Com o anelo de corrigir essa sifuação, preconizamos nova redação para 
o art. 29 da Lei nO? 4.266, de 3 de outubro de 1963, dispondo que o salário
família é extensivo à esposa do trabalhador que não desempenhe atividade la
borativa remunerada. 

Em atendimento ao preceituado no art. 165, parágrafo único, da Lei 
Maior, é indk<ida a fonte de custeio total' da benesse previdenciária a seres
tendida, consubstanciada nas contribuições das empresas, que, atualmente, 
representa numerário mais do que suficiente para suportar o novo encargo. 

Em se tratando de medida de justiça para o trabalhapor, esperamos ve
nha a proposição a merecer a acolhida dos ilustres membros desta Casa. 

Sata das Sessões, 4 de setembro de 1980. ~ Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 4.266, DE 3 DE OUTUBRO DE 1963 

Institui o salário-família do trabalhador e dá outras providências. 

Art. 29 O salário-famllia será pago sob a forma de uma quota percen
tual, calculada sobre o valor do salário mínimo local, arredondado este para 
o múltiplo de mil seguinte, por filho" menor de qualquer condição, até 14 anos 
de idade. 

Art. 39 O custeio do salário-família serã feito mediante o sistema de 
compensação, cabendo a cada empresa, qualquer que seja o número e o esta
do civil de seus empregados, recolher, para esse fim, ao lnstit~to ou Institutos 
de Aposentadoria e Pensões a que estiver vlnculada, a contribuição que for fi
xada em correspondCncia com o valor da quot~ percentual referida no art. 29 

( Ãs Comissõe.~ de Constituicão e Jústiça, de L~gislaçào Social e de 
Finan('as.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 216, DE 1980 

Altera a redado do art. 130 da Consolidação das Leis do Traba· 
lho. 

O Congresso_ Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 130 da ConsolidaçãO das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, alterado pelo Decreto-lei n• 
1.535, de 13 de abril de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 130. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência 
do __ contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, observa
da a seguinte proporção: 

I- 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao ser
viço mais de 5 (cíilco) vezes ou tiver mais de 5 (cinco) anos de -ser
viço na empresa; 

II - 28 (vinte e oito) dias-Corridos, quandO houver tido de 6 
(seis) a 14 (quatorze) faltas ou tiver mais de 4 (quatro) anos de ser
viço na empresa; 

III - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 
15 (quinze) a 23 (vinte e três) (altas ou tiver- mais de 3 (três) anos de 
serviço na empresa; 

IV- 20 (vinte) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e 
quatro) a 32 (trinta e duas) faltas ou tiver mais de 2 (dois) anos de 
serviço na empresa. 

§ !9 Independentemente do número de faltas dadas ao ser
viço, é assegurado ao empregado, após 12 (doze) meses de vigência 
do contrato de trabalho, um período de férias de, no mínimo, 15 
(quinze) dias corridos. . 

§ 29 1:. vedado descontar, do período de férias, as faltas do em
pregado ao serviço. 

§ 39 O período das férias serâ computado, para todos os efei
tos, corno tempo de serviço." 

Art. 2~' Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as d_isposições em contrário. 

Justificação 

As alterações introduzidas no Capítulo IV do Título ll da Consolidação 
das Leis do Trabalho pelo Decreto-lei n• L535, de 13 de abril de 1977, relati
vo ·a férías, absolutamente não atenderam aos anseios da classe trabalhadora, 
pois" rriuitas de suas reivindicações não foram inclüídas no referido diploma. 

Assim, com o objetivo de melhor sintonizar o atual art. 130 da CLT, com 
os legítimos interesses dos empregados, preconizamos nova redação para esse 
dispositivo, alterando o número de dias de férias em proporção às faltas regis-
tradas ao serviço. · 

Por outro lado, em conformidade com a redaçào ora proposta, introdu
zimos outro critério para a delerffiinação do número de dias corridos de' férias 
anUais: o terripo de serviço na mesma empresa. 

Nesse contexto,_ o empregado, iridependentemente do número de faltas 
registradas ao serviço, terá direito ao período de férias em função do tempo 
de trabalho na empresa, o que nos parece inteiramente justo e procedente. 

Em assim sendo, tratando-se de medida justa e que enseja rã amplas e po
sitivas repercussões de caráter social, esperamos venha o projeto a merecer o 
apoio de nossos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1980. - Orestes Quércia-

LEGfSLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 5.452- DE I• DE MAIO DE 1943 

Consolidação das Leis do Trabalho • 
. . . . .: • .......... -· .. ·- .... ~ .... , .. _.- .......... ;, ....... • ................. . 
..... _ .................... , .......................................... . 

DECRETO-LEI NO 1.535 -DE 13 DE ABRIL DE 1977 

Altera o Capítulo IV do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativo a fériaS, e dá outras providências. 

Art. 130. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contra
to de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção: 

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais 
de 5 (cinco) vezes; 

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido 6 (seis) a I~ 
(quatorze) faltas; 

III- 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 
(vinte e três) faltas; 

IV- 12 (doie) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) 
a 32 (trinta e duas) faltas. 

§ }9 É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado 
ao serviço. 

§ 29 O período das férias serâ computado, para todos os efeitos, como 
tempo de serviço. 
........................................................... -....... . 

( ÃS Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE 1980 
COMPLEMEI)ITAR 

Faculta aos participantes do Fundo de Pa.rticipação PIS-PASEP 
a utilização do saldo de seus depósitos para construção da casa 
próp-ria ou aquisição de imóvel já edificado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Renumerando-se como§§ 3~' e 49 os§§ 2~' e 39 do ar. 49 da Lei 

Complementar n9 26, de 11 de setembro de 1975, que alterou disposições da 
legislação que regula o Programa de Integração Social- PIS, e o Programa 
de Formação do Patdmônio do Servidor P-úblico- PASEP, o novo§ 29 vigo
rará nos termos infra: 

§ 29 Ê permitido ao titular da conta individual utilizar saldo de seus 
depósitos para construir a casa própria, ou adquirir unidade habitacional jã 
edificada. 

Art. 29 A presente Lei Complementar entrarâ em vigor à data de sua 
publicação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrãrio. 
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Justificação 

Quando editada a Lei Complementar n' 8, de 3 de dezembro de 1970-
institliidora do Programa de Formação do Património do Servidor Público 
- seu art. 59 determinou, Hipsis litteris", no § 59: 

"Na forma das normas aprovadas pelo Conselho Manetârio 
Nacional, o servidor poderâ requerer a liberação do saldo de seus 
depósitos, para utilização lotai ou parcial na compra de casa pró
pria." 

Sobrevindo a Lei Complementar n'? 26,'de II de setembro de 1975, modi
ficadora da legislação que regulava o PISe o PASEP, o levantamento do sal
do dos depósitos para compra da residência próPfla ficou vedado. Expressa
mente, o último artigo deste diploma legal revogou. entre outros, o § 59 do 
art. 59, supracitado. 

Não se houve acertadamente o legislador, com tal procedimento. A aqui
sição da casa própria continua constituindo premente necessidade para inú
meros participantes do Fundo PIS-PASEP. E não ê justo seja mantida a 
omissão ora indigitada, que frustrou o sonho de tantos patrícios ansiOsos 
para terem teto sob o qual. albergar a família. 

Face à indisCutibilidaçle da presente proposição, entramos a contar ve
nha a colher a atenção e o apoio de que não prescinde para ser transubstan
ciada em texto da lei complementar alteranda. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1980. - Henri,que Santillo. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social, de 
Economia f! de Finanças.) 

PROJETO DE LEI ·PO SENADO N• 218. DE 1980 

Altera a rcdaÇ'ào do art. 51' da Lei""' 3.692, de 15 de dezembro de 
1959. que institui a Superintendência do D-esenvolvime"nio do Nordes~ 
te. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 59 da Lei n"' 3.692, de 15 de dezembro de 1959, passa a vi

ger com a seguinte redaçào: 

"Art. 59 O Conselho Deliberativo será constituído de vinte e 
cinco (25) membros, sendo nove (9) indicados pelos Governadores 
dos Estados do Nordeste- um por Estado- três (3) membros na
tos, um representante do Estado-Maior das F'orças Armadas e doze 
(12) representantes dos seguintes órgãoS e entidades: 

a) Ministério da Agricultura; 
h) Ministério da Educação e Cultura; 
c} Ministério da Fazenda; 
d) Ministério da Saúde; 
(') Ministério do Traball;lo; 
f) Ministério dos Transportes; 
g) Banco do Brasil S/ A; 
h) Banco Nacional do Desenvolvimento Económico· 
i) Banco do Nordeste do Brasil SfA; ' 

.O Confederação Nacional da Indústria; 
I) Confederação Nacional da Agricultura; 
m) Confederação Nacional do Comércio· 
§ 19 Sào membros natos: ' 
a) o Superini.endente da SUDENE; 

b) o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Con
tra as Secas; 

c) o Superintendente da Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco. 

§ 29 Os Governadores dos Estados,_ sempre que o desejarem, 
assumirão pessoalmente a representação dos respectivos Estados. 

§ 39 Os representantes dos órgãos e entidades mencionados 
neste artigo serão escolhidos entre seus servidores, e sua substi
tuição, assim como a dos membros natos do Conselho, se processa
rã na forma prevísta -em regulamento. 

§ 4"' Os representantes das entidades mencionadas nas letras j, 
I em deste artigo serão escolhidos e nomeados por decreto do Presi
dente da República inediante apresentação de lista tríplice, na qual 
somente serão incluídas pessoas integrantes da categoria econômica 
a que se refere a respectiva confederação-e que atuem na ãrea abran
gida pela SUDENE". 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. J<? Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificaf;ão 

A Superintendência do Desenvolvimento do N ardeste tem-se constituí
do em instrumento da maior importância na luta em prol de melhores con
dições para uma região-problema, na qual são registrados os mais baixos 
índices· de renda per capita do País. 

Em seus 18 anos de funçioo_arn_ento, aquela autarquia, em que pese o es
forço levado a efeito pelos que a dirigiram, não conseguiu superar as graves 
dificuldades que continuam a embargar o progresso do Polígono, o qual per
manece- em confronto com o Centro-Sul- num estágio equivalente à dê-
cada de 1930. · 

O esvaziamento a que foi submetida a SUDENE vem sendo proclama
do pelos parlamentares nordestinos, que postulam, com freqUência, nas tri
bunas da Câmara dos Deput adas e d_o Senado Federal, uma maior alocação 
de recursos a fim de que o Oi'gão possa mais eficazmente alcançar os seus ob
jetivos institucionais. 

De seu Conselho Deliberativo fazem parte governadores, representantes 
d~ Ministêrios, das Forças Armadas, de estabelecimentos oficiais de crédito, 
os quais acompanham ativamente suas deliberações, executadas a seguir pelo 
Superintendente. 

Na composição do Conselho, porém, há uma inexplicâvel omissão que o 
presente projeto procura sanar: o da falta de delegados do empresariado nor
destino, embora este sempre tenha- com argumentos ponderâveis- reivin
dicado a justa modificação do diploma legal que criou a SUDENE. 

Em encontro mantido com industriais do meu Estado, a pretensão vol
tou a ser exposta convincentemente, com dados já submetidos à superior con
sideração do próprio Chefe do Poder Executivo. 

Nos termos da sugestão então formulada, dever-se-ia assegurar, na es
trutura do Conselho Deliberativo, representação obrigatória de industriaiS, 
comerciantes e agricultores, de conformidade com indicação das respectivas 
Confederações. 

É. óbvio que nas indicações- constantes de listas tríplices para posterior 
escolha pelo Presidente da República - ~erão que necessariamente recair em 
empresários nordestinos. apontados pehis Federações dos nove (9) Estados 
da região. 

Oferecer-se-á, assim, oportunidade a que o empresariado possa partici
par, de forma direta, das resoluções ali assentadas numa ação conjugada que 
haverá de resultar benéfica para os interesses do Nordeste. 

Daí o projeto de lei ora eiitregue ao exame do Congresso NacionaL 
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1980. - Mauro Benevides. 

(Às Comissões de Constituir;ão e Justiça, de Assuntos Regionais 
e de Servir;o Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 219, DE 1980 

Dispõe sobre a chefia dos serviços de conferência de carga e des
carga nas embarcações mercantes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1<? O serviço de conferência em cada embarcação mercante serã di-

rigido por um conferente-chefe que, quando a necessidade do serviço deter
minar, será assistido por um conferente-ajudante. 

Parágrafo único. Para os fins previstos nesta lei cOnsidera-se: 
a) necessária a requisição do conferente-ajudante nas embarcações mer

cantes principaiS effi operação de carga e descarga; e 
b) facultativa a requisiçãO do conferente-ajudante nas embarcações au

xiliares em operação de carga e descarga, desde que estas não ultrapassem a 
capacidade transportadora máxima de 250 (duzentos e cinqUenta) toneladas, 
trabalhando com um só _porão e uma única lingada. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na- data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio_. 

- Justificação 

O intuito- deste projeto de lei é resolver uma situação que, se não pode
mos chamar aflitiva, com certeza ·é dúbia e geradora de insegurança para a 
classe dos conferentes de carga e descarga. Trata-se do problema de definir 
peremptoriamente quando existe a necessidade de um conferente-ajuQante 
para auxiliar o conferente-chefe. 

Historicamente, a primeira legislação a abordar o problema foi o Decre
to n<J 34.453, de4 de novembro de 1953, que regulamentou a Lei n91.561, de 
21 de fevereiro de 1952. Dispunha então este regulamento que .. os serviços de 
conferência serão dirigidos por um conferente-chefe assistido por ajudantes, 
conforme as imposições decorrentes da execução do trabalho" (art. 59), 

Baseados no diploma legal supracitado, as Delegacias de Trabalho 
Mat:,ítimo passaram a inserir nas respectivas Instruções Reguladoras da Pro-
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fissão de Conferente de Carga- e Descáf'ga os casos em que as condições de 
execução do trabalho impunham a requisição do conferente-ajudante. 

Assim o fez, por exemplo, o Conselho Regional do Trabalho Marítimo 
do Estado de São Paulo quando expediu a sua Instrução Reguladora: 

"Art. 4• 
§ 19 A conferência- rias embarcações, exceto no § 29 deste arti

go, serã dirigida por um coriferente,;,chefe e um conferente-chefe
ajudante (ex-centralista) de livre esc{'llha e confiança do emprega
dor. 

§ 29 Nas embarcações de pequeno porte (até 250 toneladas de 
carga) de um só porão~ trabalhando com uma só lingada, o empre
gador só fica obrigado a nomear um _conferente-chefe, para o ser
viço geral da embarcação." 

Da mesma forma, também o Conselho Regional Fluminense incOrporou 
tais preceitos ao -elab_orar sua respectiva Instrução Reguladora: 

"'Art. 49 Os serviços de conferência corilpreendidos nestas ins
truções serão dirigidos por um conferente-chefe (separador), assis
tido por um ou mais ajudantes, conforme as imposiçõés decorrentes 
da execução do trabalho, pelas quais são responsáveis diretos. 

Parãgrafo único. Na direção dos _serviços, nas embarcações de 
um só porão, ou naquelas que operem com um só porão, trabalhan
do com uma única "lingada, o empregador só fica obrigado a no
mear o conferente-chefe (separador)." 

Embora essas Instruções Regulamentadoras seguissem caminho mais ou 
menos uniforme, o desencontro de legislação de porto para porto sempre 
trouxe divergências profundamente nocivas para os interesses da classe dos 
conferentes de carga e descarga. 

Surgiu então o Decreto n'i' 56.367, que, não inovando no conteúdo, res
j)aldou as Instruções vigentes. 

Apesar disso, tal diploma trouxe problemas. E que, ao dispor a matéria, 
permitiu que surgissem dúvidas quanto à exata aplicabilidade do que estava 
disposto~ dando azo a que alguns empregadores passassem a entender que o 
engajamento do conferente-ajuda~te estaria sujeito à conveniência do arma-
dor ou de seu agente. -

Tal entendimento não prevaleceu por muito tempo, face ao surgimento 
da Resolução n' 115/65 do Conselho Superior do Trabalho Marítimo, que 
solucionou parcialmente o assunto. 

Infe1izmente, uma definição clara e completa sobre o assunto ainda não 
apareceu, mesmo porque não existe regulamentação da Lei n9 5.480/68. 

Mister se faz, portanto, que se estabeleça a certeza em assunto tão im
portante. É o que se pretende com esse Projeto de Lei que, mui justamente, 
pretende determinar precisamente quando existe a necessidade de um 
conferente-ajudante e quando o engajamento deste é facultativo. 

Afinal, é injusto que se sobrecarregue o conferente principal por mero 
capricho do armador ou do agente. Deve-se atentar basicamente para a ne
cessidade _d_o __ trabalho e não para a economia do empregador~ 

Para se determinar a necessidade de um ou mais conferentes levou-se em 
conta três aspectos fundamentais: a tonelagem do navio, o número de porões 
e o de lingadas com que o navio trabalhe, critérios que sãO os mais justos e até 
os mais tradicionais dentro da legislação brasileira. 

Por todo o exposto, esperamos que os demais parlamentares, desta Casa 
e da Câmara Federal acolham e endossem c;ste ~rojeto de Lei que, sem dúvida 
alguma, atende a um dos mais justos anseios de uma classe trabalhadora do 
Brasil, a dos Conferentes de Carga e Descarga. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1980. - Amaral Furlan. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

LEI N• 1.561, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1952 
Dispõe sobre a profissão de conferente de carga e descarga, nos 

portos organizados do País. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. 19 A conferência de mercadoria exportada, importada ou em trân

sito, sCrã feita, com exclusividade, nos portos organizadOs, por profissionais 
matriculados nas Delegacias do Trabalho Marítimo. 

Art. 29 Compete às 'DelegaciaS do Trabalho Marítimo, de acordo com 
as peculiaridades inerentes a cada porto, nos termos do Decreto~lei n9 3.346, 
de 12 de junho de 1941: 

a) expedir as instruções referentes aO exercício da profissão; 
b) estabelecer o horário de trabalho; 

c) fixar o quadro na base territorial de cada porto; e 
d) estipular os salários respectivos. 
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas 

.as disposições em contrârio. 
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1952, 1319 da Independência e 64'i' da 

República.- GETÚLIO VARGAS- Álvaro de Souza Lima- Segadas Via-
na. 

DECRETO N• 34.453, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1953 

Expede normas a serem observadas pelas Delegacias do Trabalho 
Marítimo e que deverão ser incluídas nas futuras regulamentações do 
exercício da profissão de conferente de carga e descarga baixadas nos 
termos da Lei n<? 1.561, de 21 de fevereiro de 1952, e dá outras provi
dências. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanras.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 220, DE 1980 
Complementar 

Institui as Feiras de Produtores, para venda direta ao consumi
dor, com isenção dos tributos estaduais e municipais incidentes. 

O Congresso NaciOnal decreta: 

Art. }'i' E instituída, em todo o território nacional, a Feira de Produto
res, para a venda direta de produtos hortifrutigranjeiros, inclusive cereais e 
laticínios, diretamente ao consumidor. 

Parágrafo único. Nas feiras de que trata este artigo não será admitida, 
em nenhuma hipótese, a participação de intermediários na venda de produtos 
ao consumidor. 

Art. 29 É concedida total isenção de tributos estaduais e municipais in
cidentes sobre as mercadorias comercializadas pelos pequenos produtores. 

§ l9 Para os efeitos deste artigo, são considerados pequenos produtores 
aqueles cuja área de terras utilizada para fins agropecuârios não exceda de 2 
(duas) vezes o tamanho do módulo de propriedade rural para a região. 

§ 29 Para gozar dos benefícios previStos neste artigo, os pequenos pro
dutores deverão ser previamente cadastrados junto ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrãria - INCRA. 

Art. 3? Ãs Prefeituras Municipais compete determinar o local e o ho
rário de funcionamento das Feiras de Produtores, que não poderá ser inferior 
a 12 (doze) horas diárias. 

Art 4<? O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Agricultura, regula
mentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as diposições- e·m contrário. 

Justificação 

Um fato r de br..;ta) encarecimento dos produtores hortifrutigranjeiros 
comercializados em todo o País é, irrecusavelmente, a participação dos inter
mediários, que auferem· enormes lucros às custas dos produtores e dos consu
midores, assim como os tributos estaduais e municipais incidentes sobre os 
referidos produtos. 

No grave momento por que atravessa a economia brasileira, com uma 
inflação anual de mais de cem por cento, que provoca um vertiginoso au
mento do custo de vida e uma acentuada depreciação do poder aquisitivo da 
moeda, devem ser adotadas providências urgentes no sentido de baratear o 
preço de venda ao consumidor de produtos de primeira necessidade, particu
larmente gêneros alimentícios. 

Nesse contexto, é proposta, na propositura, a instituição de feiras de 
produtores, onde estes venderão seus produtos diretamente ao consumidor, 
sem a· presença indesejável dos intermediãrios. 

Dentre outras medidas, preconiza a proposição que é concedida total 
isençãO doS tributos estaduais e municipais "incidentes sobre os referidos pro
dutos, aos pequenos produtores, assim conSiderados os que utilizem ãrea de 
terras de dimensões não superiores a duas vezes o tamanho do módulo de 
propriedade rural. 

As providências alvitradas, que encontram amparo no§ 29 do art. 19 da 
Lei Maior, colaborarão, a nosso ver, para urna apreciãvel diminuição do 
preço dos gêneros alimentícios consumidos pela população, o que beneficiará 
não só consumidores e produtores como, também, a própria economia nacio
naL 
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A esta altura cumpre assinalar que a iniciatiVa é rigorosaniente constitu
cional, eis que cuida de matéria tributâria, e não matéria financeira. 

Aliás, o assunto já é pacífico no âmbito desta Casa, em face de parecer 
emitido pelo ilustre ex-Senador Italívio Coelho, na douta Comissão de Cons
tituição e Justiça, devidamente aprovado, e que concluiu:'"' ... impõe-se a esta 
Comissão uma tomada de rumo a respeito da tormentosa e complexa ques
tão. E, após o exame criterioso que buscamos, tendo sempre em vista a inte
pretação do texto constitucional como uma unidade indivisível, a outra con
clusão não chegamos senão a de que ao Parlamento compete, também, a ini
ciativa de leis que trafam- de matéria tributária, por estar ela excluída do con
ceito formulado pela própria Emenda Constitucional em vigor". 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1980 . .....- Lázaro Barboza. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura. de Eco
nomia e de Leg1:'õ!ação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema) - Os projetos lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes~-- -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguinte 

RF.QliERIMENTO N• 361, DE 1980 

Requeremos urgência, -nos termos do art. 371, alínea b, do Regirilento, 
para as emendas da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n9 
154, de 1980 (n' 3.223/80, naquela casa), que dispõe sobre a organização dos 
diretórios municipais dos Partidos Políticos em formação, e dâ outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1980.- Jal-bas Passarinho, Líder do 
PDS- Paulo Brossard. Líder do PMDB- Mendes Canale- no exercício 
da Liderança do PP. 

O SR. PRESIDF.NTF. (Aderbal Jurema) - O requerimento lido serâ 
apreciado após a Ordem do Dia nos termos regimentafs~ -

Sobre a mesa, expediente que serã lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

Exm9 Sr. Presidente do Senado Federal: 

O Senador infra~assinado, Presidente da Comissão Nacional do }9-
SemináriO Brasileiro de Estudo de Alternativas do Desenvolvimento dos Mu
nicípios, requer a V. Ex•, na forma regimental, seja designada uma represen
tação interpartidária desta Casa, para acompanhar o d6senrolar do Conclave 
Municipalista a ter lugar na Cidade de Fortaleza-C E, no período de 16 a 20 
de setembro próximo. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1980 - Almir Pinto.· 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema) - Eni atendimento à solici
~ação que acaba de ser lida a Presidência designa Comissão Especial Externa, 
mtegrada pelos Senadores Lomanto Júnior, Almir Pinto, Orestes Quércia e 
Mendes Canale, para representar o Senado no referido conclave. 

O SR. PRESIDENTE (Aderbal Jurema) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Marcos Freire. 

O SR. MARÇOS FREIRE (PMDB- PE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A universidade brasileira estâ em crise. e numa crise cada vez mais pro
funda, podendo dizer-se que o. setor educacional no Brasil é daqueles mais 
vulneráveis e a exigir solução das mais prontas e eficazes. 

Exemplo bem típico dessa situação ê o da Universidade Federal de Per
nambuco. que está ameaçada de colapso financeiro, o que, por sinal, não 
constitui exceção dentro do quadro universitârio naciorial. E para que não 
pareça exagero da Oposição, lemos aqui telegrama subscrito pelo Sr. Reitor 
daquela Universidade, encaminhado ao Sr. Ministro da Educação e Cultura 
publicado no dia 20, na nossa imprensa. vazado nos seguintes termos: 

··comunico vossência esta univúsidade iminênCia total parali
sação atividades face inexistência recursos manu~enção pt Esclareço 
i~evitâvel suspen~ão est~ mês contfa~o~ serviçoS limpeza vg vigilân
Cia vg manutençao equipamentos bâs1cos vg telefone vg energia e 
outros pt Paralelamente impossível pagar também este mês bolsistas 
et médicos residentes vg assim como aulas prâticas serão suspensaS 
et hospital clínicas cerrará portas por falta material". 

Sr. Presidente, não sabemos de atestado maior de falência, de caos, de 
colapso de uma universidade, cujo reitor se dirige neStes termos ao Ministro 
da Educação c Cultura. 

Com efeito as verbaS de que dispomos são tão reduzidas, e assim mesmo 
sofrendo cortes nas solicitações havidas, que afetada já se encontra toda a 
vida estudantil e a própria comunidade pernambucana, conforme se constata 
da mensagem do Sr. Reitor ao Sr. Ministro da Educação e Cultura. 

O Hospital Pedro II começa a paralisar suas atividades- inclusive os 
seus laboratórios - que normalmente já -funciona em condições precârias. A 
exemplo do que acontece nos vários departamentos da Universidade, não hã 
mais condições materiais para a sua atividade normal. Aquele nosocõmio, 
que é tim hospital-escola, está com apenas uma sala de cirurgia em condições 
de ser utilizada, o seu serviço cirúrgico paralisado à falta de material anestési
co; a farmácia estâ desprovida de medicamentos para o atendimento ambu
latorial, que se acha, assim, esvaziado, pois os pacientes de baixa renda não 
têm condições de adquirir os remédios a preço de mercado. 

Se o hospital ainda mantém as suas portas abertas, é graças a um rema
nejamento de verbas de outras âreas, sendo que, conforme confessa o próprio 
Reitor, jâ se chegou a deixar de pagar aos bolsistas e aos médicos-residentes. 

No entanto, a Universidade Federal de Pernambuco solicitou ao MEC, 
desde março deste ano, verba de cerca de 200 milhões de cruzeiros. tendo sido 
anunciada a liberação de apenas 28 milhões, anúncio esse feito desde o final do se~ 
mestre anterior, mas que, apesar disso, passando~se semanas urnas atrás das ou
tras, o dinheiro não chegava aos cofres da Universidade. 

O Sr. Humh<'rto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex'- um aparte? 

O SR. MARÇOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouvimos, com toda satis
fação, o nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humbortol.uccna (PMDB- PB)- Nobre Senador Marcos Frei
re, V. Ex' faz muito bem em trazer ao conhecimento do Senado a situação em 
que se encontra a Universidade Federal de Pernambuco, que, como salienta 
V. Ex~. não é a única no Brasil que está em deficuldades financeiras. Pelas in
formações que tenho a Universidade da Paraíba está em idênticas condições. 
Destaco um aspecto que me parece muito grave: há poucos dias ao visitat o 
Maranhão, o Sr. Ministro da Educação, Professor Eduardo Portella, quere
conhecemos como um alto valor da cultura deste País, fez um discurso no -
qual teceu críticas acerbas à política do planejamento do País, deixando claro 
que a Secretaria de Planejamento não estava dando a devida atenção aos re
cursos que deveriam ser drenados para a educação brasileira. 

Chegou-se até a dizer que aquele seria o canto de cisne do Ministro 
Eduardo Portella. Então no instante em que V. Ex• traz à baila este assunto, é 
muito importante que se critique o comportamento do Ministro do Planeja
mento, que não está atendendo devidamente ao Ministério da Educação com 
a liberação dos recursos orçamentários necessários para atendimento de suas 
necessidades bá.sicas, inclusive das universidades. 

O SR. MARÇOS FREIRE (PMDB- PE)- Nobre Senador Humberto 
Lucena, dos mais oportunos o seu aparte, especialmente quando invoca o discur
so do Ministro da Educação e Cultura pronunciado em São Luís do Maranhão, 
no qual S. Ex~ critica uo domínio da quantidade, que foi expresso por uma 
delirante opção massificadora" de urna universidade que, nos ú.ltimos anos. 
ostenta altos índices de aumento de vagas, mas Deus sabe a que preço-, in~ 
clusive relativamente à qualincação do ensino- daí, por certo, S. Ex• ter fa
lado em ~·opção massificadora" não menos importante a crítica oficial quan
do S. Ex• fala que o atendimento das reivindicações bâsicas do ensino no Bra~ 
si! tem sido ••descartado pela incompreensão astuciosa ou pela mesquinha 
contabilidade do seu rendimento", bem como quando adverte que "a in
flação não poderá ser o único interlocutor da educação". 

Por isto mesmo, pedimos que o pronunciamentO do Titular do MECseja 
transcrito ao final desta fala, porque é um libelo contra a ditadura financeira 
que se implantou neste País, através da Secretaria do Planejamento, essa Se
cretaria do Planejamento_que controla todas as verbas, que dificulta a libe
ração daquilo a que as instituições de ensino têm direito ... 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- PCrrri!te y. Ex• uÍn aparte? 

O SR. MARÇOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouviremos V. Ex• logo 
mais. 

Por isso meSmo, Secretaria que faz com que u-m Ministério como o da 
Educação e Cultura, de importância excepcional em um país subdesenvolvido 
como o nosso, conte com uma dotação de menos de 5% no Orçâmento da 
União- exatarnente 4,2%, em \980, contra 11,25% em 1965- quando se 
sabe e certa vez já registramos aqui - que a UNESCO recomenda para os 
países em vias de desenvolvimento que apliquem pelo menos 25%. 

O Brasil está aplicando, pois, menos de I /5 do recomendâvel por esse ór
gão da ONU, o que o coloca em 809 lugar no que diz respeito aos recursos 
aplicados na educação, embora alardeie que é a 8' potência econômica do mundo. 
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E o próprio Ministro da Educação e Cultura, Professor Eduardo Portel
la, que tem defendido que o seu Ministério deveria receber carca de 13% do 
Orçamento federal. Com o que d~spõe, não tem condições de enfrentar esta 
crise por que passa o ensino superior no" País- crise aliás, que não é apenas 
do ensino superior, como também do ensino de 1? e 29 graus, configurando 
um verdadeiro quadro de falência na educação brasileira. 

Antes de ouvir o nobre Senador Aderbal Jurema, lembramos o percen
tual diminuto que igualmente dedicamos à educação relativamente ao nosso 
Produto Nacional Bruto. Aqui temos um quadro, também apresentádo pelo 
Professor" Eduardo Portella, em conferência que pronunciou na Escola Supe
rior de Guerra, que mostra que aplicamos apenas 2,3% do nosso PNB- da
dos de 1976- quando outros países, com a Alemanha Ocidental, Estados 
Unidos da América, França, Japão, Reino Unido, Suécia, Rússia, estão com 
índices muito mais altos. 

Poder-se-ia dizer que se trata de países desenvolvidos. No entanto, arrola 
também países em estágio de subdesenvolvimento, como a Argélia, a Coréia 
do Sul, lndia, Mêxico, Tailândia, todos esses países com percentuais mais al
tos do que o nosso. 

Por isso, Sr. Presidente, solicitamos qlie este quadro, conste, da mesma 
forma, ao final deste pronunciamento. 

O Sr. Mauro 8onevides (PMDB - CE) - Permite V. Ex• um aparte. 
nobre Senador'? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE)- Ouviremos o Senador 
Aderbal Jurema, que nos havia solicitado o aparte anteriormente, para, de
pois, ouvirmos V. Ex' 

O Sr. Adorbal Juroma (PDS - PE) -Senador Marcos Freire, V. Ex• 
fala co_m a autoridade de representante e professor da Universidade Federal 
de Pernambuco, filho de professor, o Cienll~sta Luís Freire. Aparteio V. Ex.~ 
como modesto professor daquela Universidade e pafticipante das leis de re
forma do ensino brasileiro. No nível em que estã sendo colocado, o discurso 
de V. Ex• merece o nosso respeito, ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Muito obrigado a V. Ex•. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS -PE)- ... porque V. Ex-'estã fazendo uma 
análise, do seu ponto de vista, da crise não apenas de verbas na Universidade 
de Pernambuco, como de uma crise maior, a crise da Universidade brasileira. 
Esta crise não é de hoje. Já no tempo do pai de V. Ex•, ele lutava com as maio
res dificuldades- sâbe V. Ex'-- para conseguir para Pernambuco uma po
sição de destaque no problema da energia atómica. Ele foi, sem dúvida, um 
antecipador de tudo o que se faz hoje neste País nesta parte da energia atómi
ca. Mas, voltando à análise do discurso de V. Ex', eu sinto que a universidade 
brasileira, através das reformas por que tem passado, não conseguiu ainda al
terar a sua estrutura _medieval~ não conseguiu transformar-se numa universi
dade prestadora de serviços. O que ela é, em verdade, é uma universidade par
temalista, recebendo verbas do Governo federal, não apenas aquelas que depen
dem diretamente do erário~ mas também as outras, como as universidades católi
cas e as particulares, todas elas estão atravessando uma grave crise financeira, por
que não conseguiram reformar a sua estrutura, e eu reconheço que é dificil, Sena
dor Marcos Freire, porque não se rrti.lda uma consciência históri~ por decreto. 
Mas não podemos, lutando pelo desenvolvimento, continuar a silenciar diante de 
uma estrutura caduca, diante de uma estrutura que faz com que seus alunos não 
tenham aulas práticas, porque todos os cursos, aqueles mesmo de maior sentido 
científicó, não participam quase-dos laboratórios. E sabe V. Ex-' a dificuldade de 
verbas para funcionar esses laboratórios, citOU V. Ex-' o Hospital de Clínicas. É 
um crime, neste País, que um Hospital de Cínicas., que é sem dúvida a oficina da 
escola de medicina, não tenha condições de funcionar completamente. Mas não é 
só em Pernambuco, em todo o País estamos sentindo a necessidade de a universi
dade brasileira se transformar numa prestadora de serviço da comunidade, não 
dependendo apenas do erário federal ou estadual. Mas, fazendo o quê? A Europa 
nos dá exemplo, não apenas nas universidades dos países democráticos, mas tam
bém nas universidades dos países socialistas. Todas elas são prestadoras de serviço 
e não se trabalha de graça para ninguém, porque sabe V. Ex• que, investir capital 
em seres humanos, a melhor maneira é através da educação. Por isso é que eu 
acho que a crise de Pernambuco não será resolvida apenas com um telegrama do 
nosso querido reitor, que lá se encontra, Geraldo Lafaiete. A crise da Universida
de de Pernambuco está ligada a uma crise estrutural da universidade brasileira. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Agradecemos a inter· 
venção do nobr~ Senador Aderbal Jurema, que traz um depoimento sem dú
vida importante na análise que estamos empreendendo. 

Essa estrutura educacional br:~siJçira continua não apenas ruim, mas se 
torna cada vez pior, e se torna pior à proporção que a própria Pasta de Edu-

cação é tratada como filho enjeitado, quando o M EC nao consegue ter à sua 
disposição o montante necessário para enfrentar as suas dificuldades. 

O Sr. Aderbal Jurcma (PDS- PE)- Concordo plenamente, nesta altu .. 
ra, com V. Ex•, permita-me mais ·este aparte inesperado, porque, em 1961, 
quando conseguimos a aprovação·da Lei de Diretrizes e Bases pedíamos que, 
pelo menos, 12% do Orçamento da República fossem investidos em edu
cação. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Agradecemos, uma vez 
mais, o aparte do nobre Senador Aderbal Jurema. 

Sr. Presidente, a nossa preocupação é de tal ordem pela crise por que 
passa o ensino universitãrio em Pernambuco, corno reflexo da crise maior, 
que solicitamos uma audiência com o Sr. Ministro da Educação e Cultura 
para expressar a angústia de que nos achamos possuídos, como reflexo das di
ficuldades pOr que passa a classe universitária do Pàís e, em especial, do nosso 
Estado. Em contacto com o Sr. Ministro Eduardo Portella, ouvi de S. Ex• o 
reconhecimento da quase impossibilidade de resolver a curto e médio prazos 
esta situação. tendo S. Ex• declarado que, naquele dia -e foí um dia da se
mana passada- os compromissos do MEC com as uníversidades no Brasil 
iam a vinte bilhões de cruzeiros, sem condições de resolvê-los. 

A estrutura do ensino universitãrio vai transformando num problema 
cada vez mais difícil, porque quando se fala, por exemplo, na defesa do ensi
no público e gratuito neste País, estamos quase diante de uma tese ultrapassa
da, porque o ensino universitário, entre nós, já deixou de ser público e gratui
to. No que diz respeito ao ensino superior, a faixa hoje açambarcada pelo en
sino particular é de cerca de 80% de_ todo o ensino brasileiro no nível universi
tário. Daí ter o Senador Aderbal Jurema se referido que não apenas aquel3.s 
universidades diretarnente vinculadas ao MEC. mas as particulares também, 
atravessam crises. 

Exemplo disso é a UNICAP- Universidade Católica de. PernambucÇJ, 
que é o maior complexo educacional particular do Nordeste - que está le
vando ao drama o seu alunato com os aumentos constantes das anuidades. 
Basta dizer que no primeiro semestre aumentou em cerca de 50% essas anui
dades e, já agora no 29 semestr~ anuncia um novo aumento de 24%, o que faz 
com que o estudante esteja inconformado, porque faz um esforço para poder 
aprender e adquirir um título superior e vê que se torna inviâvel esse desejo e 
esse sonho da mocidade brasileira. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- V. Ex• permite-me um aparte, 
Senador Marcos Freire? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouvimos o ilustre Senador 
Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Marcos Frei
re, desde que V. Ex' assomou à tribuna, pa~a abordar o problema universi
tário brasileiro, tendo por base a angustiante situação da universidade de seu 
Estado, toda a Casa concentrou as atenções no seu pronunciamento de indis
cutível palpitância e atualidade. Mas intervenho com um breve aparte. para, 
através do seu discurso, reclamar do Governo federai o envio urgente ao 
Congresso Nacional daquele chamado •~pacote educacional", com o qual o 
Governo atenderia às reivindicações básicas fundamentais dos professores 
universitários de todo País. Sabe V, Ex-' que o Ministério de Educação e Cul
tura, depoís de proceder a um levantamento de dados em torno da realidade 
do magistério superlor no País, concluiu pela elaboração de um anteprojeto 
que, apreciado ou alterado pelo DASP, se encontra em estudos na área da 
Presidência da RepúbliCa. Uma expectativa inusitada tem cercado a trami
tação dessa matéria. Mas, lamentavelmente, tem sido protelado o seu envio 
ao Congresso Nacional, através da mensagem respectiva. A minha manifes .. 
tação, ao transmifk aplausos a V. Ex• pelas corretas colocações que faz em 
torno da realidade univerSitária, é secundar o seu apelo, tambêm, em nome 
dos professores ·uniVersítários do meu Estado, para que o Senhor Presidente 
da República deslinde com firmeza essa questão e remeta o projeto com a 
mensagem, para exame por parte do Senado Federal e da Câmara dos Depu
tados. E uma expectativa que não pode mais sofrer qualquer trâmite protela
tório, porque é, de fato, angustiante a situação dos mestres universitârios no 
País. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Agradecemos o aparte do 
Senador Mauro Be_nçvides, que antecipa assim um dos itens do nosso pro
nunciamento: ê que não se pode encontrar soluções para o problema do ensi
no superior neste País sem se resolver a questão da remuneração do professor 
universitário que, hoje, ganha numa base extremamente ridícula e desestimu
lante para a função docente. 

O Ministro de Educação e Cultura, que é um professor, que é um intelec
tual, se apercebeu, desde os primeiros instantes. de que aí estava um dos pon-
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tos frágeis da estrutura universitári"ã-lifasileira e, por isto, tentou e Vem ten
tando resolver esta questão. Mas, infelizmente, o DASP e a Secretaria do Pla
ncjamento têm obstaculizado o andamento !;!esse projeto, que até hoje não 
ahcgou ao Congresso NaciQnal. 

Portanto, está aí também um dos pontos em que precisamos inSistir, que 
é oferecer melhores condições_de trabalho_ para que o professor possa exercer 
a contento as suas atividades, porque não é possível se continuar tratando 
aqueles que transmitem o saber nas bases em que vêm sendo tratados. Com 
efeito, os professores deste Pafs, desde as professoras primárias que, no inte
rior do nosso Estado e do País, ganham uma ninharia- nem sequer, muitas 
vezes, o salário mínimo- até o profe~sor da universidade, c)ue, por vezes) é 
levado a fal:er da cátedra um biscate, quando não o faz por sacerdócio, tal é a 
precariedade das condições que se lhes oferecem para o exercício da profis
são. 

Mas, falávamos nós do avanço do ensino particular, da escola particular, 
e aqui solicitamos uma vez mais à Presidência a publicação de um quadro que 
foi apresentado à Escola Superior de Guerra pelo titular da Pasta da Edu
cação, em que está o gráfico que mostra a evolução do númerodematrículas 
no ensino superior por esfera pública e particular, entre os anos 70 e 79, bem 
como o avanço, como eu disse, da universidade particular, que hoje abrange 
cerca de 80% da esfera do ensino superior. 

Citamos aqui o caso da Universidade Federal de Pernambuco e podería
mos especificar alguma coisa sobre o problema da Universidade Católica de 
Pernambuco, que está em crise. E uma universidade que tem um corpo dis
cente de mais de 13 mil alunos. E. repetindo, tendo aumentado as anuidades 
em cerca de 50% em relaçào ao primeiro setnestre deste ano,já agora' anuncia 
um novo aumento de mais 24%, como se aqueles alunos que lá estão se ma
tando para estudar, muitas vezes após uma longa jornada de trabalho, pudes
sem estar à mercê de aumentos sucessivos, numa universidade que é cada vez 
mais rica, porque os_ prédios da Universidade Católica de Pernambuco são 
cada vez mais numerosos c cada vez mais suntuos_os. 

Não, Sr. Presidente. Alguma coisa está errada. E quando o Reitor da 
Universidade Católica vem justificar o aume:nto patriffionial daquela univer
sidade por empréstimos a juros baixos que o Governo Federal faz em favOr 
da universidade, isso que para ele é desculpa, para nós é agravante, porque 
não é possível que seja às custas do dinheiro público que empresas particula
res aumentem o seu patrimônio, com prejuízo daqueles que ali estão tentando 
ter o direito de conseguir um título superior. 

E nós sabemos que a tragédia do ensino superior no Brasil vai além da 
própria universidade: quando esses rapazes e essas moças se formam e levam 
para as suas casas os seus canudos, muitas vezesnão encontram um emprego. 
não encontram trabalho ... 

O SR. PRESIDE:-iTE (Jorge Kalumc)- Peço desculpas para interrom
per o discurso de V. Ex~ para avisar que V. Ex~' começou a usar da palavra às 
14 horas e 55_ minutos e já são 15 horas e 25 minutos; portanto, faz 30 minu
tos. Temos outros oradores e matéria urgentíssima para ser apreciada nesiá. tarde. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Agradecemos a advertên· 
cia du Presidência. mas pelo visto ... 

O SR. PRESIIlENTE (Jorge Ka\ume)- Apenas um lembrete: não é ad
vertência. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Mesmo porque não chega
mos nem a ultr~\passar o tempo regulamentar; mas, como a Mesa tem sido 
sempre liberaL pcrmitímo·nos fazer algumas conclusões. 

O SR. PRESIDE~TE (Jorge Kalume)- Ultrapassou apenas em I mi
nuto. 

O Sr. Hmriqut.• Santilln (PMDB- GO)- Haveria tempo para um ligei
ro aparte ainda, Senador Marcos Freire? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- A precisão da Presidência 
talvez nào corresponda à precisão dos relógios. Ouvirrios V. Ex' com satis
fação. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Apenas porque não queria 
perder a Oportunidade de me referir,_ também, a uma outra Universidade Ca
tólica neste País, também em crise, se bem que não_ seja o mesmo caso referi
do por V. Ex~', ocorrido na Universidade Católica de Pernambuco. E: a Uni
versidade Católica de Goiás, que não está aumentando seu patrirnônio e está 
em crise: conta com quase 10 mil alunos e está, realmente, prestes a fechar as 
suas portas. Meu aparte é apenas para fazer essa referência, porque temos 
duas universidades cm Goiás c ambas participam dessa tragédia do ensino su-

perior referida por V. Ex~; ambas em crise, sem recursos financeiros para le
var avante seus planos de educação de nível superior e, nas duas, os professo
res universitários são os mais sacrificados, porque percebem ínfimos e irri
sórios salários, transformando, na maidria das vezes, como bem disse V. Ex~', 
a atividade do magistério numa atividade secundária, apenas. Muito obriga~ 
do a V, Ex~' 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Somos gratos pelo aparte 
do ilustre representante de Goiás, Senador Henrique Santillo. Realmente, o 
caso da Universidade da Paraíba,_ a que se referiu o Senador Humberto Luce
na, o da Universidade do Ceará, a que se reportou o Senador Mauro Benevi
des, e agora o citado pelo Senador Henrique Santillo são apenas espelhos des~ 
sa situação geni.l. 

Lemos o telegrama do Reitor da Universidade Federal de Pernambuco e 
poderíamos ler aqui as declarações do Reitor da Universidade Católica, 
ameaçando também fechar suas portas, paralisar cursos, suspender ativida
des de laboratórios. 

O Senador Aderbat Jurema. por exemplo, falou no Hospital das Clíni
cas de Pernambuco. Esse hospttal, basta dizer, praza aos céus, foi inaugurado 
no ano passado e até hoje não funcionou; seguiu a moda brasileira de fazer 
inauguração pomposa, de descerrar placas de inauguração, e até hoje não 
funcionou por falta de verbas, não só de manutenção, mas até para acabar a 
própria obra. embora já inaugurada hã muito tempo. E o Hospital Pedro 11. 
que é, corno afirmamos anteriormente, um hospital-escola. antigo mas que 
vem prestando os seus seryiços à comul)._idacle, está paralisando as suas ativi
dades, seus laboratórios estào fechando, suas salas cirúrgicas estão paradas; 
não há medicamentos, nU o há gazes, não há algodão. Isto reflete o caos e a fa
lência do setor educacional e médico do Pafs. 

O Sr. Mauro Bcnevides (PMDB- CE) -Gostaria de dar um breve 
aparte, só para juntar um dado à exposição de V. Ex'. (Assentimento do ora
Clor.) - Em relação à Universidade de Fortaleza, que é mantida pela Fun
daçUo Educacional Edson Queirós, o problema de dificuldade também se 
agravou este ano, a ponto de a representação do Ceará no Senado Federal ter 
ido ü presença do Ministro da Educação e Cultura, Eduardo Portella, reivin
dicando corno solução para a crise que se agrava em função das greve dos 
alunos o subsidiamento do custo do crédito, porque sem isso os alunos da
quela universidade não teriam condições de pagar as anuidades que estavam 
sendo cobradas por aquela entidade de ensino superior, que vem funcionando 
excmplamente em nosso Estado. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Obrigado, Senador Mao
ro Benevides. 

Antes de concluir, gostaríamos de re~trar que essa situação se torna expio
siva; por isso mesmo, os estudantes de Pernambuco resolveram entrar em 
grt:ve. Tenho aqui o jornal de ontem, mostrando que a ausência de 100% dos 
alunos nas salas de aula da Universidade Federal de Pernambuco caracteri
Lou como vitorioso- o primeiro dia de greve dos estudantes. 

Eles pedem, o que, Sr. Presidente? 
Pedem o que hú. de mais legítimo- mais verbas para a educação, inclu

sive a de Cr$ 650 milhões para a conclusão e funcionamento do Hospital das 
Clínicas. na cidade Universitária de Engenho de Meio, no Recife. E não se 
diga que é coisa de estudante, nem se tente alegar o eterno argumento da agi
tação, porque esses ar~umentos baratos já não convencem ninguém. 

Além dos estudantes são os próprios médicos do Hospital Pedro II que 
entram em greve. E entram em greve por um dever de conciência. Aqui temos 
a nota em que eles mostram que· faltam soro, gases1 algodão, gesso; e que as 
drurgias foram suspensas por falta de anestésicos. Portanto, é o clamor da
queles que diretarnente estão em contato com esse setor da vida de Pernam
buco. 

Por isto mesmo, Sr. Presidente, é que, como Senador do Estado de Pcr
nambut:o como homem que veio do Nordeste, daquela região sofrida, aqui 
estamos para trazei a nossa palivra de solidariedade aos que estão resistindo, 
aos que estão lutando, aos que não estão pleiteando coisa alguma em caráter 
individual, mas que estão defendendo o interesse coletivo. Por isto mesmo, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que deixamos, aqui, a nossa palavra que é 
dt: revolta por esta situação, referindo-nos a pronunciamentos e a posiciona
mentos de um Minístro de Estado, corroborando críticas por S. Ex' feitas, de 
tal rorm:.L que pedimos a transcrição do seu discUrso proferido no Maranhão, 
onde mostra, sem dúvida alguma, a crise por que passa a universidade brasi
leira. E, amanhã, quando se disser que esse movimento de greve é subversivo, 
nós deixamos de Jogo, aqui, assinalada a declaração do Delegado Regional 
do Ministério da Educação e Cultura, o Professor Francisco Baltar, em Per~ 
namhu<.:o, que alirma: .. 0 moVimento dos alunos é justo, saudável, louvável e 
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tem seu significado, pqis que visa melhores -condições de ensino, reivindi
cação bastante clara." 

Portanto, Sr. Presidente, a nossa preocupação não é a preocupação de 
quem queira destruir, mas de quem sente que é chegada a hora de se olhar a 
educação no País com outros olhos e de se tratar o Ministério da Educaçãb e 
Cultura com aquela prioridade que se impõe, porque se nós não cuidarmos 
da educação, estamos nos descuidando do nosso próprio futuro. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MARCOS 
FREIRE, EM SEU DISCURSO: 
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5- DISCURSO DO SR. MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CULTU
RA: 

"É fundamental voltarmos a discutir, em virtude de novos acontecimenR 
tos ou tendo em vista a natureza mesina do processo educacional, o papel e o 
lugar da Universidade hoje. Especialmente agora quando, a todo instante, ve~ 
mos o atendimento de suas reivin-dicações básicas descàrtado peta incOm
preensão astuciosa ou pela mesquinha contabilidade de seu rendimento. 

A autocrítica que a Universidade vem empreendendo, I:J.ão para deixar de 
ser mas para poder ser mais, se vê utiliZada pelos seus adversários irreversí
veis, com o intuito de caracterizar uma situação de inviabilidade-e, sobre as 
suas supostas ruínas, construir uma cidade anacrónica, fechada, autocrática, 
obscurantista. Devemos acompanhar-nos de um eficiente sinal de alerta, para 
que o saudável intercâmbio crítico, mola propulsora do próprio espírito uni
versitário-; não venha a fazet-Ô mero jogo do inimigo. A crítica terá de reduzir 
ou elim'"ina:r ã sua tendência saudosista, e fortalecer o seu caráter prospectivo. 

Talvez por essa via a Universidade consiga assumir a sua funÇão qU.ãHfi
cadora no centro da decisão social. Caso contrário, permanecerá uma alar
mante indigência têcnica, indiferente, esquiva ou refratária ao saber. O riú
mero substituírá o indivíduo, e o povo jamais deixará de ser apenas massa. 

E dentro desse quadro, esboçado suscintamente, irrompe a pedagogia de 
qualidade; mais que tudo o seu vigor democrático. 

No interior de uma dinâmica de transformações históricas, a qualidade 
pretende dizer a essência, a estrutura definidora de padrões. Suas diversas 
coordenadas recolhem como fatores determinantes e experiência acumulada 
pela comunidade, pelas tradições, e a inventividade, exigida pelas novas si
tuações, pelos novos d(;!safios, em face dos quais determinadas respostas 
tornaram-se insuficientes. A comunidade é convocada a alterar, a criar novos 
padrões. E esta operação é eminentemente qualitativa·. A qualidade, da mes
ma maneira -Que a -educação -e por ·iSso elas se confundem -consolida e 
inova: estão tempílralmente, historicamente, determinadas. 

Já o domínio da quantidade, que foi expresso por uma delirante opção 
massificadora, está todo ele voltado para a repetição, numa atitude visivel
mente privilegiadora da memóría. 

A quantidade é cumulativa, na mesma propor'ção em que a qualidade é 
seletiva. Mas, para evitar equívocos, e antes que os demagogos se apressem 
em denunciar o retrocesso, convém advertir que a seletividade brota do pró
prio educando, consiste na seletividade da descoberta, alimentada e movida 
pelo sentido do crescimento. 

Ê provável que esse equacionamento pertube os que confundem qualida
de com privilégío e, por boa ou má fé, porque estão desinteressados ou por
que sentem os seus interesses contrariados, associam qualidade e elite, para 
ver, em ambos, apanágios de uma classe que exclui necessariamente o povo. 
Ignoram ou preferem ignorar que a qualidade se impõe por cima da barreira 
classista, promovendo pequenos pivetes a grandes Machados de Assis. E 
sobretudo desconhece que a elite mais produtiva é e será sempre a com unida~ 
de- fonte e núcleo genético de toda construção perene. A fraude ideológica, 
como a mentira, tem pernas curtas. 

Os anos 80 estarão marcados por uma consciência crítica plantada na 
realidade, e se movimentará sob o signo do encontro. Para isso deveremos es
tar assistidos pela vontade da convivência, e o nosso espaço deverá ser um in
terminável horizonte, pontilhado de temas e de alternativas diversificados. 
Nesta hora, a inflação não poderá ser o único interlocutor da educação. Até 
porque a História do Brasil não foi, não é e nem será a história da inflação 
brasileira. A inflação reflete uma operacionalização do ciclo de produção de 
riqueza, ou melhor, de produção de renda. O reducionismo temático, calcado 
nessa presença avassaladora, cortaria a possibilidade da educação superar as 
suas próprias crises. E não tenhamos dUvíclâs: a crise da quantidade só sere-
solve pela qualidade. "'~ 

Aqui emerge, com toda a sua relevência, a figura do professor; sem a 
qual de nada valerão os programas e as boas intenções. Minimizado ou incor
retamente dimensionado, ele é ainda um construtor social insubstituível. 
Sobretudo quando consegue reconhecer os limites de sua escalada. Porque se 
é verdade que educador e educandO' constituem os termos solidários de uma 
equação indissolúvel; se um necessita do outro, em idêntica proporção; tam~ 
bém é certo que a atitude do educador para com o educando, não pode ser 
nem autoritária, nem paternalista, e muito menos demagógica. 

E que o aluno, nesse jogo de relações interpessoais, pojeta-se logo como 
a representação da qualidade, o sujeito da educação. Tanto mais se formos 
capazes de perceber que o· aluno não é unicamente o que o professor ensina. 
Do mesmo modo que o desempenho do professor não se circunscreve a uma 
prática unilateral, solitária e absolutista. O professor é antes um agilizado r de 
estímulos, um provocador, um mobilizador de energias adormecidas. Por seu 

" 
, , ,. , ,. , 

" '" 9 intermédio, ou graças a sua mediação, o aluno assumirá as suas possibilida-
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des. E por isso a missão do professor consiste em fazer aprender, em criar as O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Para uma breve corou-
condições da qualidade. Investir nele significa rião um gasto improdutivo, nicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
mas uma aplic:u.çào de profundo alcance social, através do qual o Estado, nem Apenas para trazer ao conhecimento da Casa que o Juiz-auditor Sr. 
apático nem selvagem, se legitima e transcende. Mário Soares de Mendonça negou-se a receber denúncia contra o Deputado 

A Universidade moderna, encarnação nervosa de um debate em que o Estadual Li rio Ribeiro de Pai~a, do P.P. de Goiás, feita pelo Governo do meu 
acadêmico e social nem sempre se entendem, termina sendo o pãra~raio a Estado, tentando enquadrá-lo, indiciá-lo no Artigo n9 33 da Lei de Segurança 
quem cumpre canalizar e encaminhar o repertório de queixas, o conjUnto de Nacional. 
irritações, formuladas pela sociedade. São ii'filãções e queixas impelidas por Quero registrar, ·aqui, mais uma vitória da democracia. Estamos espe
uma vocação qualitativa, irriplícita ou explícita. A Universidade é o lugar da rando que o mesmo ocorra no caso do ilustre Deputado João Cunha, porque, 
união da qualidade; o núcleo, o cerne, de todos os reptos. do mesmo modo que sabemos perfeitamente que a liberdade tem de ser exer· 

O projeto naciifn3.1 não poderá abrir mão do apoio logístico, da cobertu- citada com responsabilidade, com a mesma veemência lutamos e defendemos 
ra explicativa da Universidade, sob pena de perder toda a sua verticalidade. a inviolabilidade do mandato parlamentar como um dos pressupostos básicos 
Torna-se portanto inadiável deixar fluir e promover as põtencialidades uni- para a existência de uma efetiva democracia. 
versitárias, num esqu:e·ma de relações em que os diferentes segmentos da so- Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria também de comunicar à Casa 
dcdade eslejam·viVaiTierite representados. No círculo que vai e vem do 19 ao que está tramitando no Congresso Nacional, tendo jâ parecer favorável da 
J<? grau, compatibiHZando ensino e vida social, a Universidade assegura o seu Comissão Mista encarregada de apreciá-la, a Proposta de Emenda à Consti
espaço múltiplo, e o seu compromisso integrador. Ao seu lado estará o MEC, tuição n9 50/80, que estabelece aposentadOria aos professores com 25 anos de 
resolutamente, diVidindo encargos solidariamente, sem nunca resyalar em atividades interruptas. 
qualquer l'orma de controle atentatório da~autonomia; marca e identidade do Nós ~abemos perfeitàmente que outras categorias profissionais estabele-
vcrdadeiro trabalho criador." cidas pela Lei Orgânica da Previdência, já se beneficiam da aposentadoria 

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) _ Concedo a palavra ao nobre com 25 anos de trabalhos ini~terruptos. ~·no caso do magistério, sem dúvida 
S d o· C d b . ~ alguma, trata-se de um exerctCIO profissional penoso. Estou certo de que to-

ena or Irccu ar oso, para uma reve comumcaçao. dos os membros desta Casa, componentes do Congresso Nacional, estarã.o, 
O SR. l>lRCEU C' AR DOSO (ES. Para uma breve comunicação. Sem re- no próximo dia 17, votando a favor desta Proposta de Emenda Constitucio-

visão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: nal, pelo estabelecimento de aposentadoria integral aos professores com 25 
Tenho o prazer, nestes rápidos instantes que me faculta o Regimento, de anos de átividade sem interrupção. 

saudar uma delegação do remo do meu Estado, que disputa, aqui em Brasília, Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
com onze Est<.tdos da Federação Brasileira o campeonato de remo de junio- . 
res preparando-se para outros campeonat d t f t A . O SR. PRESIDENTE(Gabnel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre , os e empos u uros. qui se enR S d H b t L 
(,:ontra a delegação de rapazes, entre quinze c dezeSscite anOs, que serão, ama- ena or um er 0 ucena. 
nhã, os representantes do nosso remo no sul-americano óu, talvez, nas O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte 
olimpíadas que haveremos de disputar. Presidindo a delegação está o Presi- discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
dente da Federação de Remo do Espírito Santo, Hermes Guimarães, lutador Há alguns dias, em ligeiras considerações, detive-me sobre a situação do 
magnílico, que tem feíto das tripas coração para que a nossà federação se im- Nordeste semi-árido, procurando chamar a atenção do Senado, das autorida
ponha no c"onceito das demais federações de remo do País. des competentes do Poder Executivo e da Nação, para as distorções que vêm 

Sr. Presidente, hoje a nossa delegação, formada por esses jovens espe- ocorrendo no plano de assistência aos flagelados da .. seca verde" que atingiu 
rançosos do meu Estado, conseguiu em três páreos a sua classificação. Ama- o Nordeste este ano. 
nhii., disputarâ mais outros dois e, possivelmente, conseguirá a classificaÇão Naquela oportunidade, chamei a atenção para dois pontos fundamen-
em cinco páreos, com os onze Estados com que está disputando, tais. O primeiro, o de que o número de pessoas alistadas nos vários municí-

Sr. Presidente, o nosso Estado não é um Estado em que o remo seja um pios da zona atingida pela estiagem não fazia jus às reais necessidades se
esporte de segunda categoria. Já fornecemos ao Brasil o campeão sul- ciais. E lembrei, inclusive, o caso da Paraíba, onde a Comissão de Senadores 
americano de quatro com; já fOrnecemos o campeão brasileiro de dois sem; o que ali esteve teve oportunidade de verificar ln loco, na cidade de Cajazeiras, 
bi-campcii.o sul-americano de dois; o vice-campeão brasileiro de oitO com e o que inclusive o Governo do Estado, por sua conta própria, antes que o Go
Douh!e-Skij]Tamoso de Wilson e Agenor, no sul-americano e nas Olimpíadas vemo Federal delimitasse a sua ação na região, alistou maior número de pes
de Berlim. Esta é a fibra da mocidade capixaba que aqui se senta e ouve a nos- soas do que aquelas a quem se daria serviço, de acordo com a programação 
sa saudação em nome do povo do meu Estado, que nos ouve falar em Wilson federal, gerando-se uma situ.ação de dificuldade sem igual, pois o Governo do 
e Agcnor, duas figuras marcantes do nosso esporte, Sr. Presidente, que bri- meu Estado, que é U:m Estado paupérrimo, teve que lançar mão de seus par
lharam no sul~americano, que foram campeões do nosso País e que chegaram cos recursos, no montante de ce:rca de 100 milhões de cruzeiros, para fazer 
às OfirilpíUdas de Berlim. face ao pagamento desse pessoal excedente. Em segundo lugar, salientei que 

Esta delegação tem como técnico o Sr. Emílio Simer que, com os seus as- os propalados financiamentos para ·os proprietários de ãreas superiores a 100 
scssores, luta pelo esporte do remo em nosso Estado. Devo destacar que, com hectares, através da rede bancária oficial, não estavam sendo distribuídos 
a nossa delegação, está o técnico do remo do Brasil nas Olimpíadas de Mos- adequadamente, existindo um sem número de propostas nas agências do Ban
cou - o ramoso Buck, que honra a nossa delegação, assistirido a sessão do co do Brasil e do Banco do Nordeste, sem que os seus proponentes tivessem 
Senado, ele que, por sua vez, foTCatnpeão brasileiro, campeão sul-americano sido até então correspondidos na sua expectativa. 
e conseguiu uma bela classificação nas Olimpíadas. (Palmas.) Este é o Buck, o Pois bem, Sr. Presidente, essa situação perdura, e ainda hã poucos dias 
preparador dos nossos remadores nas Olimpíadas de Moscou, que aqui com- tivemos aqui um discurso, naquele seu tom entusiãstico e autêntico, do nobre 
purece e recebe, nestas palmas, aquelas !áureas que não conseguiu. Obteve o Senador Agenor Maria, em que S. Ex' retratava a realidade do seu Estado, o 
311 lugar, num páreo em Moscou, conseguindo duas ou três c\assifícrições·nas Rio Grande do Norte, onde os proprietáriOS rurais se queixavam da falta de 
scmi-finai·s, por diferença de segundos, para a finalíssima de Moscou. atendimento por parte dos bancos oficiais. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Permite V. Ex' um aparte? Portanto, saúdo os técnicos, os assessores e esta garbosa delegação es~ 
portiva do remo do meu Estado, como teria prazer de saudar, daqui a anOs,· 
no dia que ela nos representar- como nos representaram outros capixabas O SR .. HUM.BERTO LUCENA (PMDB- PB)- Concedo o aparte ao 
no passado- no sul-americano na nossa delegação no Pan-Americano e na nobre Senador Marcos Freire. 
nossa representação futura nas Olimpíadas futuras, de Los Angeles ou onde 
quer que elas se realizem. 

Sr. Pre...;;identc, grato a V. Ex• e ao nosso ilustre Senador Humberto Luce
na por Ler-me cedido estes poucos minutos para que eu saudasse, em nome do 
povo do nos!->O E..-;tudo, esta delegação brilhante que traz, ainda, no seu bojo, 
os dois rilhos de Agenor, essa figura que, o ano ·passado, morreu aqui em 
Brasília. herói do remo no meu Estado e no meu Pais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (JorgeKalumé)- Com a palavra, para uma breve 
comunicação, o nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- V. Ex• estâ trazendo o depoimen
to sobre a Paraíba, invocou o depoimento do Senador Agenor Maria sobre o 
Rio Grande do Norte, e eu me permito acrescer o depoimento sobre Pernam
buco. Estou chegando do meu Estado hâ 48 horas, onde, no último domingo, 
fizemos uma concentração na cidade de Afogados da lngazeira, em ple.no 
Sê"rtão do Pajeú, em que vãrios líderes sindicais estiveram presentes, expondO 
a difícil situação em que se encontram. Inclusive, naquilo que diz respeito ao 
chamado plano de emergência, hã atrasos de semanas e semanas, e pessoas 
que não têm como sobreviver, ganhando urna miséria na base de 2 mil e pou
cos cruzeiros, e além do mais, não estão sendo pagos em dia. Portanto, junto 
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minha voz para clamar contra esta situaç_ão, que não pode permanecer como 
se encontra. Nos planos, nas promessas, na teoria, está tudo muito bom, mas 
na prática a coisa é bem diferente. E o sofrimento é cada vez maior do povo 
que nós representamos nesta Casa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -~PB)- Agradeço a V. Ex• a 
sua valiosa contribuiÇão. 

Sr. Presidente, dirRse-ia que esta--é-a vOZ da- Oposição, que estaria alarR 
mando, que não se conteria dentro dos limites da realida~e nordestina, no 
que tange ao combate aos efeitos das seç_as. Mas, não é o caso, pois um assunR 
to desta natureza não comporta, absolutamente, divergências político
partidáriaS. Temos que nos situar acim_a delas, sobretudo como nordestinos e 
brasileiros. E por isso trago aqui os depoimentos, publicados pelo· O Globo, 
em sua edição de 30 de agosto último, dos governadores da região. 

Diz o noticiãrio: 

SÃO LUIS (O GLOBO}- Reunidos ontem com o Conselho 
Deliberativo da SUDENE nesta capital, os governadores de sete Es
tados do Nordeste atingidos pela seca afirmaram que a situação está 
ficando insustentável, devido à falta de recursos para atender o núR 
mero crescente de flagelados, embora reconheçam o enorme esforço 
que o presidente João Figueiredo vem fazendo para amenizar o 
problema. 

O governador de Pernambuco, Marco Maciel, afirmou que os 
efeitos da estiagem em seu Estado tendem a se acentuar neste último 
trimestre com o início do período mais seco do ano, Segundo ele, '"é 
particularmente grave a situação dos municípios do Agreste, onde 
as chuvas não foram suficie-ntes para o armazenamento de água, as 
colheitas de milho e de feijão' e o desenvolvimento da pastagem". 

- Conseqüentemente - acrescentou - tal situação provocou 
uma profunda crise naquela mesorregião, com profundos e extensos 
reflexos económicos e sociiiS. 

Tarcísio Burity reclamo~, a exemplo dos demais governadores, 
do número insuficiente de trabalhadores alistados nas frentes de 
emergência. Citando como exemplo seu Estado, ele disse que em ju
nho já tinham se alistado na Paraíba um total de 180 mil pessoas, 
mas por determinação dos órgãos superiores foi necessário se fazer 
••uma redução drástica, forçã.da, para 98 rriil trabalhadores". 

- Não acredito que os que sobraram estejam bem. Ao con
trário, estão muito mal- acrescentou.- Contudo, na época, a saí
da foi dizer aos que sobraram que o crédito viria em tempo e em 
quantidade suficiente, o que não aconteceu, tendo se criado uma si
tuação insustentável, porque a insatisfaçãO estâ se agravando na Pa
raíba, onde os flagelados já invadiram uma feira em Antenor Na
varro. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Permite V. Ex~ um aparte? 

face da pobreza do povo nordestino. Com a seca a situação se agrava. Mas é 
preciso compreender o que hoje ali se passa. 

O Governo vem aprovando, nobre Senador, e muito. Embora a seca des
te ano não ê das mais violentas, o Governo Federal jã empregou mais de 600 
mil homens no Nordeste. O número de empregados pelo Governo Federal a 
fundo p~r~ido ~maior do que o número de homens empregados em qualquer 
se~a. em todos os tempos. Essa é a primeira informação que desejo dar. O se
gundo dado diz respeito ao programa de crédito para a emergência. V. Ex• 
talvez não saiba que, no ano passado, o programa de crédito funcional desde 
abril de 1979 até março de 1980, absorveu apenas 3,2 bilhões de cruzeiros e 
aparentemente satisfez a todo mundo. Não houve, pelo que eu saiba, maiores 
reclamações. Pois bem, nobre Senador, este ano na seca de 1980, somente a 
partir de abril até hoje, isto é, praticamente em quatro meses, o Governo jâ 
autorizou 8,4 bilhões de cruzeiros para empréstimos; mesmo descontada a in
flação é flagrante que o avanço da oferta de crédito para a emergência foi 
enorme. O que parece estar-se dando é que em função da restrição de crédito 
para os programas normais todos recorrem ao crédito de emergência. Isto, 
evidentemente, multiplicada a pressão sobre a demanda de crédito como se 
há de compreender. Mas é certo que o esforço do Governo tem sido grande, 
não só quando às aplicações a fundo perdido como na área do crédito. Aliâs, 
segundo depoimento do Superintendente da SUDENE, há poucos dias na 
Comissão do Interior, no Senado, os pagamentos de emergência estão em dia. 
Recorro àqueles que comigo assistiram a conferência do Dr. Salmito. O paga
mento da segunda quinzena de agosto teria sido liberado no final da semana 
passada. De modo que, realmente não compreendo as informações sobre os 
atrasos a que V. Ex' se refere. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- V. Ex• bem sabe, Se· 
nador José Lins, que por maior que seja a atenção do Governo Federal para 
com a região, numa hora dessas, o problema é de tal importância, adquire tal, 
dimensão de natureza social que não há recursos que chegue para atender às 
necessidades. Essa é a opinião que emito, secundada pelos Governadores dos 
Estados. 

Agora, no que tange à assistência do Governo Federal, como disse a 
V. Ex•, não a nego, apenas acho que hâ distorções. V. Ex• não desconhece 
que o número de alistados é pequeno em relação às necessidades. Por outro 
lado, V. Ex' alega que os pagamentos vêm sendo feito em dia, mas as recla
mações que recebemos são quase diárias. Ainda há pouco V. Ex• ouviu o deR 
poimento do nobre Senador Agenor Maria. 

Por outro lado, quanto ao crédito, realmente, essas restrições que o Go
verno Federal tem determinada na área financeira no que tange ao combate à 
inflação, não deveríamos atingir ao Nordeste, sobretudo numa hora como es
ta. O Nordeste deveria ter um tratamento que sempre se diz diferencial, justa
mente para que créditos especiaHssimos, como esses, altamente subsidiados, 
pudessem ser destinados apenas às suas finalidades sociais. 

0 SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB _ PB) _ Darei, logo mais, 0 O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• tem razão, e o Banco do Nordes· 
aparte a v. Ex" te e o Banco do Brasil estão fora da linütação de 45% para a região. 

Por sua vez, o governador do Ceará, Virgilio Tãvora, afirmou 
que numa recente viagem pelo Nordeste em companhia do ministro 
do Interi-or, Mário Andreazza, pôde verificar a oCorrência de diver
sos problemas em todos os municípios. Salientou que, ·embora este 
ano tenham sido liberadas mais verbas para crédito, as necessidades 
se avolumam a cada dia e os resultados do Programa de Emergência 
não aparecem. 

Veja, Sr. Presidente, aí está a palavra de três eminentes governadores do 
Nordeste, com absoluta isenção de ânimo trazendo o seu testemunho perante 
a Nação, perante as autoridades do Governo Federal. 

Não quero, em absoluto, negar as providências que o Governo Federal 
tem procurado tomar na região. Mas é que até agora, por motivos que desco
nheço, elas não estão absolutamente correspondendo àquela expectativa in
cial de todos nós representantes do N ardeste, nesta Casa do Congresso Na
cional. E os três pontos principais são estes, nobre Senador José Lins: primei
ro o atraso nos pagamentos; segundo, o número insuficiente de pessoas alista
das para as frentes de serviço; e, terceiro, o não atendimento, pela rede ban
cária oficial. dos pedidos de financiamento para aqueles proprietários de mais 
de 100 hectares. 

Ouço V. Ex• com imenso prazer. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Senador Humberto Lucena, o assunto 
Nordeste é sempre para nós muito delicado. Independente de cor partidária, 
defendemos uma açào de Governo cada vez mais vigorosa naquela região, em 
função mesmo da disparidade de rendas entre o Centro-Sul e o Nordeste e em 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Depois, por outro la
do, o que tem feito crescer a demanda desse crédito é que o Governo deixou 
sob a responsabilidade de todos os proprietários de mais de cem hectares, as 
frentes de serviços. Só até cem hect_ares é que há o pagamento a fundo perdi
do. Não é isso mesmo? Então, todos os proprietários de mais de cem hectares, 
em um ano dramáticO de seca, estão batendo às portas do Governo Federal 
para conseguir recursos a fim de poderem manter nas suas propriedades as 
frentes de trabalho adequadas. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Isso também foi feito no ano passado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Foi feito, mas em 
uma escala menor. 

O Sr. José lins (PDS - CE) - Não. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- A seca deste ano, ao 
meu ver, segundo as palavras que ouvi das autoridades sobre o assunto, teve 
uma amplitude bem maior do que a do ano passado. 

O Sr. José lins (PDS- CE)- Aí é que estâ, nobre Senador, parece, 
pelo menos no Ceará, conforme os dados, que a safra de algodão será melhor 
do que a do ano p'assado. 

O SR. HliMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Não é o caso da Pa
raíba, creio do Rio Grande do Norte e de parte de Pernambuco. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho aqui uma opinião valiosíssima, em 
matéria de assistência ao crédito, que é do Diretor Regional do Banco_ do 
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Brasil, Aristhophanes Pereira. Publicou ainda O Globo, em 30 de agosto últi
mo: 

O Diretor regional do Banco do Brasil. Aristhophanes Pereira, 
também prese~te ao encontro, revelou que os Cr$ 3 bilhões aprova
dos esta semana pelo Conselho Monetário- Nacional para serem re
passados às propriedades de mais de cem hectares são insuficientes 
para atender à grande demanda. 

-Até 25 de agosto o Banco_do Brasil registrava, sem contar os 
pedidos feitOS Pelos novos municípiOs baianos incluídos no Progra
ma de Emergencia, propostas de financiamentO que totalizavam 
Cr$ 8,9 milhões- revelou- Atê o momento, porém, considerando 
a verba liberada recentemente pelo Conselho - Cr$ 3 bilhões, dos 
quais Cr$ 500 milhões para o Banco do Nordeste- recebemos Cr$ 
4,7 milhões. Temos, portanto, um déficit de quase metade dos recur
sos que necessitamos para atender a toda região atingida pela seca. 

Vê V. Ex• que é a palavra de um diretor do .Banco_ do Brasil. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não tenho a menor dúvida quanto a is· 
so, nobre Senador. Sei que o volume de demanda no Banco do Brasil e do 
Banco do Nordeste é muito grande. Apenas chamei a atenção de V. Ex~ para 
o fato de que, no ano passado, empréstimos às propriedades rurais absorveu 
aproximadamente, 3,2 bilhões, enquanto este ano o Governo jã autorizou 8,4 
bilhões, para o BanCo do Brasil, para os Bancos estaduais e para o Banco do 
Nordeste, e sem que esses recursos se mostrem suficientes. A demanda estâ 
sendo muito maior. Daí por que levantei a hipótese de que o problema geral 
de crédito está afctando a d(!manda para a emergência. Isso, evidentemente, 
sobrecarrega os recursos destinados. à s_eca. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, antes de terminar as minhas considerações sobre o Nordeste, par
ticularmente sobre a seca deste ano, gostaria de referirwme ao noticiário de 
ontem, se não me engano do Correio Braziliense, segundo o qual o diretor do 
DNOCS, o engenheiro Oswaldo Pontes, que é uma pessoa altamente capaci
tada, chamou atenção, na Comissão de Assuntos Regionais, para a necessi
dade imperiosa de uma continuidade nas liberações de verbas pelo Governo 
Federal, não somente nos anos mais difíceis. Diz S. s~ que, para que se possa 
criar uma infra-estrutura adequada de resistência â seca, é preciso um desern· 
bolso de pelo menos uns vinte anos, por ni.eiO de uma aplicação maciça de re-
cursos. a exemplo do que vem sendo feitO -pelo Governo Federal este ano. 
Não será amanhã, normalizando-se a situação na região semi-árida, que o 
Governo deva se retrair. Pelo contrário, diz S. S•, deve prosseguir injetando 
recursos cada vez mais vultosos para que essa chamada infra-estrutura resis· 
tente aos efeitos da seca possa, amanhã, vir a ser realmente criada no Nordes
te. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Quero dize_r a V. Ex• que assisti à expo
sição do Diretor do DNQCS na Comis~ão_d(!_Assuntos Regionais do Senado, 
há três dias._ S. S• telefonõu-me estranh_ançlo que os jornais tivessem estampa
do que o diretor do DNOCS teria feito seVeras críticas- aO Governo Federal a 
respeito da sua poHfiCa para o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas. S. S• me autorizoU a dizer que não houve nada disso. Agora, quanto à 
necessidade da continuidade de recursos para o Nordeste, essa necessidade é 
evidente. Aliás, não é só para o Nordeste, é para todos os programas em an· 
damento. No caso do Nordeste, particularm~?nte, temos defendido veemente
mente essa continuidade e mais do que isso, mais recursos, isto é, um volume 
crítico de recursos que possa, realmente, resolver os nossos problemas dentro 
de um prazo razoãvel. 

SR. HUMBERTO L li CENA (PMDB- PB)- Diz bem V. Ex•.: falta 
decisão político-administratiVa pai'a resolver o problema, para uma ação de 
dimensão rigorosa e adequada. Neste particular, sabe V. Ex' que os progra
mas jã lançados, inclusive de recursos hídricos, que V. Ex' anunciou aqui no 
ano passado com tanto entusiasmo, de nove bilhões de cruzeiros, como o PO
LONORDESTE e o Projeto Sertanejo, não estão tendo aquele tratamento 
prioritário, do ponto de vista de desembolso de recursos pelo Governo fede
ral. Acredito, nobre Senador, que seja justamente pela aplicação de uma polí
tica de retraimento de despesas, em face do combate à inflção. E é neste ponto 
em que insisto. A nossa região tem que ficar TOra desses parâmetros, para po
der sobreviver. Sobretudo agora, depois que o IBGE revelou que os desníveis 
entre o crescimento do Nordeste e do País aumentaram consideravelmente 
nos últimos anos. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex' me permite, para que não pareça 
uma injustiça da nossa parte? (Assentimento do orador.) 'E justo ressaltar que 
os programas especiais, sobretudo o POLONORDESTE e o Projeto Serta-

nejo, têm-tido o apoio total do Governo Federal, e o esforço do Ministro 
Mário Andr~azza tem sido enorme. Esses programas, além de receberem hoje 
mais recursos do que antes estão recebendo em dia. Isso, n~ entanto, não nos 
im~pede de reconhecer que tais recursos ainda são poucos e que a dimensão 
desses programas deveria ser aumentada de modo a apre -llr os resultados 
que deles esperamos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Muito obrigado a V. 

QUero, com estas palavras, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixar aqui, 
maís uma vez, meu veemente ape10 ao Senhor Presidente da República, que, 
inclusive, visitou a região, embora não tenha penetrado pelos sertões calcina
dos pelo sol ardente que levou a uma situação de calamidade as zonas semi
áridas este ano, apelo extensivo ao Sr. Ministro do Interior, ao Superinten
dente da SUDENE, ao Sr. Diretor Geral do DNOCS, enfim, a todas as auto
ridad_es competentes nessa ~rea de atuação para que, cada vez mais, estejam 
atentas aos fatos que se desenrolam na região nordestina, particularmente 
nos Estados mais afetados pela seca, a fim de que os seus efeitos possam ser 
urgentemente minorados. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Jarbas Passari

nho- Alexandre Costa- José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes 
- Dinarte Mariz- Milton Cabral- Nilo Coelho- Gilvan Rocha- Lou
rival Baptista- Passos Pôrto- João Calmon- Hugo Ramos- Roberto 
Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Franco 
Montoro- José Caixeta- Lãzaro Barboza- Benedito Canelas- Vicente 
Vuolo- Pedro Pedrossian - Evelãsio Vieira- Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Está finda a Hora do Expe· 
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 
!980 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de 
seu Parecer n9 527, de 19"80), que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a realizar emprêstimo externo no valor de USS 
63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte americanos), 
para ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos 
Produtores Rurais, tendo 

PARECER. sob n• 528, de 1980. da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici· 

da de. 

A votaçã-o do projeto foi adiada, em virtude de requerimento aprovado 
pelo Plenãrio quando de sua inclusão em Ordem do Dia de sessão anterior. 

O Regimento Interno, entretanto, no§ 2'?, do art. 310, combinado com o 
art. 350, permite um iiegundo adiamento por prazo não superior a 30 dias. 

Com esse objetívo, foi encaminhado à Mesa requerimento que vai ser 
Hdo pelo Sr. }'?-Secretário. 

E lid~ e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 362, DE 1980 
Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c- do art. 310 do Regi

mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução n'? 
67/80, constante do item I da Ordem do Dia, a fim de ser feita na sessão de 8 
do corrente mês. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1980._ - Senador Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- De acordo com a deliberação do 
Plenário, a matéria constarã na Ordem do Dia da sessão do dia 8 do corrente 
mês. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 2: 

DiscuSsão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n9 626, de 1980), do Projeto de 
Lei do Senado n'? 296, de 1979, da Senadora Eunice Michiles, que 
institui o Dia Nacional de Defesa da Fauna. 

Em discussão a redaçào final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como definitivamente-aprovada, 

nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dós Deputados. 
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E a seguinte a redação final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n~' 296, de 1979, que 
institui o Dia Nacional de Defesa da Fauna. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !9 É in:..tituido o Dia Nacional de Defesa da Fauna, a ser comemo-

rado anualmente a 22 de setembro em todo o território brasileiro. 
Art. 29 Esta Lei entra em vigOr ria data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 3: 

Discussão, cm turno único, da Redação Final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n9 629, de 1980), do Projeto de Lei 
do Senado n? 312, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a 
redação do§ l~' do artigo 389, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Em discussão a redação finaL 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a 

discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
A redução final é dada como definitívamente aprovada, nos termos do 

art. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

.r. a seguinte a redaçào final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n~' 312, de 1979, que 
altera a rcdaçào do§ 19 do art. 389, da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O§ I' do art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova

da pelo Decreto~ lei n9 5.452, de ]9 de maio de 1943, passa a vigorar com a se~ 
guinte redaçào: 

"Att. 389. . .................... - ..................... . 
* J9 Os estabelecimentos em que trabalhem, ou prestem serviço 

efctlvó; pelo menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis) 
an_os de idade, terão local apropriado onde seja permitido às empre
gadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período 
de amamentação." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Rcvogam~se as disposições em con:ttârio. 

O SR. PRESiüENTE (Gabriel Hermes) - Item 4: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
271, de 1975, do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a ins
crição dos funcioriãrios ril.unicipais junto ao INPS, tendo 

PARECERES, sob n•s 580,226,227 e 228, de 1980, das Comis
sões: 

- de Redação, oferecendo a redação do vencido na apreciação 
prelimiriar; -

de Legislação Social, favorável, com voto em separado, pela 
aprovação, do Senador Franco Montoro e voto vencido, em separa
do, do Senador Braga Júnior; 

-de Finanças, favorâvel nos termos de substitutivo que afere~ 
ce, com voto vencido dos Senadores Saldanha Derzi e Arnon de 
Mello; e 

de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do substitutivo da 
Comissão de· ,Finanças. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como aprovado, de conformida-

de com o art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria aprovada, dispensada a redação final nos termos do art.352, § 

J9 alínea a, irá à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o pro.Jeio aprovado 
Rt.•daçào do vencido para o primeiro turno regimental do Proje-to 

de I .(•i do Senado n~' 271, de 1975, que dispõe sobre a inscrição dos fun
dcmários municipais junto ao Instituto Nacional de Previdência Social 
-INPS. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )<? Os funcionários das Prefeituras Municipais cujo sistema previ
denciárío próprio tenha sido extinto poderão computar o período referente à 

filiação sob regime especial, bem como o do interregno entre a extinção e o 
ingresso na Previdência Social, desde que sejam recolhidas ao Instituto Na
cional de Previdência Social - INPS as contribuições correspondentes. 

§ I Y Para efeito de recolhimento das contribuições refeÍ"entes ao perio
do em que o funcionário tenha estado vinculado a sistema previdenciário mu
nicipal, poderão ser celebrados convênios entre as respectivas municipalida
des e o INPS. 

§ 29 Em caso de não se celebrarem convênios, como previsto no pará
grafo anterior, assistirá ao funcionário municipal o direito de efetuar o reco
lhimento das contribuições. 

Art. 2'-' O Poder Executivo regulamentará esta Lei dentro de 90 (noven
ta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 5: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
101. de 1980, do Senador Jorge Kalume, que altera o artigo 607 do 
Código Civil, acrescentando~lhe os §§ 19 e 29, tendo 

PARECER, sob n• 615, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicí-

dade e, no mérito, favorável. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, é o projeto dado como definitivamente aprovado, nos 

termos do art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 101, DE 1980 

Altera Q artigo 607 do Código Civil, acrescentando~lhe os§§ ]9 e 
2' 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 O artigo 607 do Código Civil (Lei n9 3.071, de 19 de janeirO de 

1916) passa a ter os seguintes parágrafos )9 e 2~': 

"§ 1"' Na hipótese de ser o tesouro encontrado em áreas públicas ou de
volutas, inclusive na plataforma continental ou no mar territorial, pertencerá. 
integralmente ao inventor. 

§ 29 No caso do parágrafo anterior, se os objetos encontrados foreni 
considerados de interesse para a ciência ou para as artes, será exigida a hasta 
pública em caso de venda, cabendo a preferência, preço por preço, ao Poder 
Público." 

ArL 3'-' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam~se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 6: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
55, de t 978, do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a eleição 
do juiz de paz, tendo 

PARECER, sob n• 625, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio 
Nunes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 363, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Lei do Senado n"' 55/78, constante do item 
6 da pauta, a fim de ser feita na sessão de 2 de outubro de 1980. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1980. - Moacyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Aprovado o requerimento, a 
matéria sairã da Ordem do Dia para nela retornar na data prefixada. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 7: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação prelimínat da consti
tucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n"' 44, de 1980, do Senador Lázaro Barbo
za, dando nova redaçào aos artigos 511 e 69 da Lei n9 6.385, de 7 de 
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dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobi
liários e cria a comissão de valores mobiliârios, tendo 

PARECER sob n' 624, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido dos Senadores Cunha Lima e Franco Montara. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 364, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 44, de 1980, constante do 
item 7 da Ordem do Dia, a fim de ser feita na -Sessão de 17 de setembro de 
1980. 

Sala das Sessões, 4 de sete-mbro de- 1980. - Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Aprovado o requerimento, a 
matéria- sairá da Ordem do Dia pai-a nela retornar na data prefixada. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Esgotada a matéria da Or
dem do Dia, passa-se à apreciação do RequerimentO n9 361, lido no Expe
diente, de urgência, para as emendas da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado n' 154, de 1980. 

sa.) 

Em votação o requerimento~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
Passa-se à apreciaçâo da matéria. 

DiscuSsão, em turno único; das emendas da Câmara dos Depu
tados ao Projeto de Lei do Senado n9 154, de 1980, que-dispõe sobre 
a organização dos Diretórios Municipais- dos Partidos Políticos em 
formação, e dá outras providências. 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Aloysio Chaves o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS-PA-Para emitir parecer. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Foi apresentado perante esta Casa o Projeto de Lei n9 154, de 1980, desti
nado a facilitar a organização dos Diretórios Municipais dos Partidos Políti
cos em formação, e· dâ outras providências, assinado por vários Senadores, 
entre eles os ilustres Senadores Murilo Badaró, Paulo Brossard e Lourival 
Baptista. 

O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de- Constituição e Jus~ 
tiça, que opinou concluindo pela apresentação de um substitutivo. Esse subs
titutivo foi aprovado pelo Senado. 

Na Câmara dos Deputados, foram apresentadas quatro emendas. A pri
meira emenda, a Emenda n9 I, estabelece que para se participar das eleições 
para a Câmara dos Deputados é necessário 'que o partido no município onde 
se organizar, tenha na convenção regional I delegado, no mínimo, e daí se es
tabelece uma proporção em razão do número de eleitores inscritos. A mesma 
Emenda n9 l, também introduz alterações ao art. 63 da Lei n9 5.682, de 21 de 
julho de 1971, que passa a vigorar com a redação que apresenta- "Altera o 
art. 39 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, modificada pela Lei n• 5.767, 
de 20 de dezembro de· 1979". 

A Emenda n9 2, dá nova redaçào ao art. 49, do Projeto de Lei como aprow 
vado pe!o Senado FederaL E as Emendas de n9-S, 3 e 4 eliminar-am do Projeto 
de Lei os seus artigos t 9 c 59 

Na forma regimental, a Comissão de Constituição e Justiça opina quan
to ao mérito, contrariamente à primeira parte da Emenda n9 1, referente ao 
art. 69 que introduz ao projeto de lei, e favorável à segunda parte da Emenda 
n9 I, visando alterar os arts. 39 e 63 da Lei n9 5.682, como anteriormente men
cionado. Opina favoravelmente à Emenda n9 2 e pela rejeíção das Emendas 
n'i's 3 e 4 da egrégia Câmara dos Deputados, entendendo que, desta maneira, a 
matéria ficará mais bem disciplinada, visando assegurar, num prazo relativa
mente razoável, a organização dos partidos políticos, sobretudo a realização 
das convenções que vierem a ser estabelecidas. 

E o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A Comissão de Constituição 
e Justiça conclui pela rejeição da primeira parte da Emenda n9 1, referente ao 
art. 69; favoravelmente à segunda parte da Emenda n9 l, quanto aos arts. 79 e 
89; favorável à Emenda n9 2 e pela rejeição das Emendas n9 3 e 4. 

Completada a instrução da matéria, passa~se à sUa apreciação. 
Em discussão a matéria, em turno único. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a palavra o nobre Sena
dor Itamar Franco, para discutir a matéria. 

O SR, ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, para me posicionar contra. 

Ontem, pela madrugada, numa decisão violenta da Mesa do Congresso 
Nacional, tivemos a prorrogação dos mandatos dos_ prefeitos e dos vereado-
res. 

Sr. Presidente, ao invés de analisarmos cuidadosamente, de maneira glo~ 
bal, o problema partidário brasileiro, estamos, neste instante, também atra
vés de uma medida casuística, tentando~ em faCe de convenções já marcadaS, 
possibilitar a realização dessas convenções. 

Sr. Presidente, são dois pesos e duas medidas, porque, antes de este-pro
jeto ser apresentado ao Senado Federal, havia eu dado conhecimento à nossa 
Casa da seguinte proposição: 

"PLS n9 110/80- Dispõe sobre a escolha e registro pelos par
tidos com registro provisório de candídatos às eleições de 15 de no
vembro de 1980, e dá outras providências." 

A sua última ação se deu em 26 de maio de 1980, na Comissão de Consti
tuição e Justiça, e, até hoje, estâ na gaveta do Senador Murilo Badaró. 

Sr. Presidente, quando hã interesse, o projeto tem uma rapidez terrível 
nesta Casa, porque, evidentemente, vem assinado pelos líderes da Casa. As
sim, tem uma tramitação côrnoda e pacífica. Entretanto, quando se trata de 
projeto de um senador, pode permanecei,Como está até hoje, engavetado, 
desde o dia 26 de maio de 1980. 

Imaginem se, por esta madrugada, o Congresso Nacional tivesse tomado 
outra decisão que não a de prorrogar mandatos. Nesta altura, o meu projeto 
estaria fazendo falta. Hoje não faz mais falta, pode ser até arqu"ivado, porque 
não teremos mais as eleições de 15 de novembro de 1980- nem sei.quando 
teremos eleições neste País porque, a partir desta madrugada violentamos a 
Federação, violentamos a República, abrimos um precedente gravíssimo nes~ 
ta Nação, prorrogamos mandatos. Amanhã -quem sabe-, também num 
projeto corno este, não estaremos prorrogando os mandatos de deputados e 
senadores? 

Vou votar contra este projeto, me pos~ciono contra este projeto e enten
do que também hoje a Minoria vai perder uma oportunidade. Tenho o dever, 
por lealdade, de obediência, sobretudo à decisão nacional do meu Partido, 
que quer a aprovação deste projeto. 

Sr. Presidente, faço questão de deixar registrado, com muito respeito à 
Casa a que pertenço, que ontem, por uma noite, no Congresso Nacional, se 
conseguiu número, se conseguiu quorum. Por uma noite, Brasília assistiu aos 
seus deputados e senadores manterem os seus mandatos, respeitar os seus 
mandatos, através da permanência na Capital Federal. Possivelmente se o 
Congresso Nacional se reunir hoje à noite, já não teremos quorom, porque a 
partir de hoje Brasília continua a ser o que ela tem sido para alguns- apenas 
um aeroporto. Aqueles que defendem e exercem o mandato federal aqui, às 
vezes em detrimento do conta to com as suas bases- e disse isso de certa feita 
uma vez ao Senador Jarbas Passarinho, elogiando a atitude de S. Ex', que 
aqui permanece, diuturnamente, nos seus trabalhos, às vezes em detrimento 
da sua base_ no Estado, como é o meu caso também, porque fui eleito para 
exercer um mandato federal, e há deputados estaduais, há ver adores e hã pre
feitos- aqueles que defendem e exercem-e-mand-a-te-feder-a-},--~m-q-ue estar
aqui sempre pr~entes em Brasília. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, a Minoria neste instante, e a partir deste 
instante- e tantas e tantas vezes ela tem prometido- ela vai deixar de fazê
lo, por certo, vou-me retirar, para não violentar a minha consciência e o meu 
desejo, porque não posso -como disse- posicionar-me contra a decisão 
nacional do meu Partido. 

Sr. Presideriie, se nós-da Minoria- rePito, e o faço com melancolia na 
alma - até mesmo numa transcrição nos Anais desta Casa, exigíssemos o 
quotwn aqui, todos os dias - não hoje, amanhã ou depois, e sim, todos os 
dias- para que os nossos projetas fossem aprovados com o devido quorum, 
não teríamos o espetâculo melancólico que presenciamos nesta madrugada, 
em que se teve que correr, violentaildo iudo e a todos, colocando em primeiro 
turno, em seguida em segundo,turno, sem sequer se ter o avulso, às duas ho~ 
r as da manhã. Tivemos que votar uma proposta de emenda à Constituição às 
carreiras, sabendo que essa proposta tinha prazo até o dia 30 de setembro. E 
por quê? Porque deputados e senadores- não podem permanecer na Capital 
FederaL 
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É por isso que, Sr. Presidente, entendendo que não podemos votar proje
tas casuísticos, entendendo também que projetes meus engavetados, lamen
tando a urgência deste e não dando urgência aos meus projetes, consigno em 
ata o meu voto contrãrio. (Muito bem!) 

De modo que, Sr. Presidente, com o maior apreço às opiniões em con
trário, apóio o ponto de vista do nobre Senador Aloysio Chaves, no parecer 
que deu em nome da Comissão de Constituição e Justiça, que tenho a honra 
c_le integrar. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Continua em discussão. O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Para discutir peço a palavra, Sr. Pre-

0 Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra. sidente. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discutir. Sem revisão 
do orador.)- Sr._Presidente e Srs. Senadores, o Senado ao aprovar o parecer 
do nobre Senador Aloysio Chªves, apenas restaura o que o próprio Senado 
deliberou, e, ao rejeitar a emenda da Câmara dos Deputados, mantém aquela 
deliberação pensada e examinada pelas Lideranças desta Casa. 

Compreendo e subscrevo as crítiCas do nobre Senador Itamar Franco 
aos processos que ontem se realizaram. Mas hoje, o problema é outro. O que 
nós estamos, apenas, é tomando em considerações _o que o Senado aprovou e 
que a Câmara modificou. Não estamos, portanto, inovando coisa alguma. Se 
estivéssemos inovando, estaríamos justificando as apreensões dos nobres Se
nadores, como o nobre Senador Leite Chaves, que não participou desta se
gunda fase. Mas como se pode ver do próprio projetO, ele foi aprovado pelo 
Senado com essa redução, a-um delegado por município, para essa primeira 
convenção, que ê uma convençã_o qu~ vai assegurar a posSibilidade da criação 
do partido, da transformação do bloco parlamentar em partido político. Por
tanto, com o maior apreço, com o maiot respeito à atitude do nobre Senador 
Itamar Franco, eu acho que devemos aprovar o parecer Aloysio Chaves. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Permite-me V. Ex• um apar-
te? 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Eminente Senador Nelson 
Carneirõ, con-cordo plenamente com as considerações que V. Ex• estã fazen
do. No entanto, eu, particularmente, considero que a rejeição do art. 19, apro
vado pelo Senado Federal e a introdução do art. 69, aprovado pela Câmara 
dos Deputados, democratiza este projeto. Eu me encontro em dificuldade, 
obviamente depois da emenda oferecida pela Câmara dos Deputados, para 
votar, contrário a esta emenda, depois que ela for disCutida, porque ela real
mente estabelece uma proporcionalidade entre os municípios. Não é justo, 
eminente "Senador, que municípios com 2 ou 3 mil, até 10 mil elci'.Jres tenham 
o mesmo número de representantes, mesmo nessa convenção que vai escolher 
um diretório transitório, com o mesmo número de delegados de um grande 
município. Eu acho que isso não é justo, concordo com o Senador Itamar 
Franco. Passa a ser um projeto casuística mesmo, neste caso. Eu também vo
tei a favor do projeto no Senado, com todos os nossos pares, mas considero 
que desde que esse problema foi colocado em discussão e aprovado pela Câ
mara, nós devemos deter-nos sobre ele e considerã-lo realmente como um dis
positivo que vem democratizar essas convenções. Nósjã reclamamos demais, 
e demais mesmo, e com justas razões, de que a Legislação partidária, de cer
to modo, é autoritária e'êstabelece uma estrutura partidãria de cima para bai
xo. Ora, nós estamos foitalecendo ainda mais esta con'{icção, aprovando um 
projeto como foi aprovado pelo Senado, contrário à emenda estabelecida na 
Cânülrã,-scgundo meu modo de ver, principalmente o art. }9 que fdi rejeítado 
pela Câmara dos Deputados, que estabelece uma nomeação pura e simples de 
presidente e secretãrios de comissões provisórias municipais; o presidente e o 
secretário da Convenção Municipal são nomeados pela Comissão Provisória 
Regional. Eu queria apenas esta consideração, com a permissão de V. Ex•, 
para que esse assunto pudesse ser discutido rapidamente. Concordo, também, 
que o Senado deveria, com urgência, se manifestar quanto à apreciação desta 
matéria, porque o tempo está-se esvaindo, rapidamente, mas é preciso tam
bém que não sejamos tão casuístiCOS. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ)- Agradeço a partici
pação de V. Ex• 

Por motivo de doença, não estive presente quando se travou a votação 
deste projeto, nesta Casa. Mas, se aqui estivesse teria dado o meu voto favo
rável, porque como presidente de uma seção partidãria, compreendo que, 
nesta primeira fase, é preciso facilitar aos partidos a sua criação, legalização e 
estruturação. A manutenção deste dispositivo da éãmara irã dificultar essa 
estruturação e iremos continuar __ çQ_mo partidos provisórios, durante muito 
tempo, quando melhor fora partidos definitivos, tanto mais quanto, salvo en
gano, a lei eleitoral assegura, apenas, a esta primeira comissão o período de 
um ano, exatamente aquele ano que ela necessita para que se estruture e; para 
que possa reunir os elementos para as competições eleitorais, que todos nós 
desejamos que aconteça o mais rápido possível. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE \HA VES (PTB - PR. Para discutir.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Só agora estou sendo surpreendido com a volta, ao Senado, de um proje
to que foi daqui originário. 

Fui o seu segundo subscritor. Em primeiro lugar, assinou o Senador Mu
rilo Badaró, em seguida eu próprio, fazendo-o com a intenção real de facilitar 
ou de remover dificuldades à constituição dos novos partidos. 

Mas, o projeto está vindo da Câmara dos Deputados completamente di
ferente, quer dizer, a finalidade, a vocação, o alcance são completamente dife
rentes, inclusive fazendo modificações de profundidade, quanto à proporcio
nalidade das representações, ao nivelar cidades. Então, isto, para partidos 
que já tenham estruturas formadas é muito interessante, mas, para partidos 
que estejam em formação e que tenham como grande campo de atuação as 
grandes cidades, é uma dificuldade muito grande, porque, realmente, um par
tido não é conjunto de cidades ou de aglomerações humanas e, sim, de pes
soas. 

De forma, Sr. Presidente, que o pior é que aqui no Senado hã um enten
dimento entre Líderes, ilustres, não hã dúvida, através do que resolvem recu
sar a--príinCíra parte do processo, mantendo a segunda sem um diâlogo maior, 
sem discussão de qualquer ordem. 
- ·ara, a lei eleitoral é de natureza abrangente, não podendo ser alterada 
com essa pressa toda. E eu, Sr. Presidente, em razão mesmo do meu posicio
namento atual, pois não integro momentaneamente partido algum, me sinto 
a cavaleiro para evitar prejuízos a terceiros não ouvido nesse acordo de lide~ 
ranças. E, digo mais à Casa, se por qualquer motivo o Senado vier a tentar 
aprovar a matéria por voto de Liderança, pedirei, hoje, verificação de voto. O 
assunto tem que ser precedido de grande debate nacional. Como poderíamos 
agir de forma contrária quando aqui, pelo MDB, no passado, lutamos seria
mente contra a casuística do Governo, as violências, as imposições, como po
deríamos aceitar uma situação desta? 

Talvez tome esta posição porque além de estar com a consciência iSenta, 
não estou vinculado a estruturas.- Todos sabem que estou demandando, que 
não_ pertenço a partido nenhum, sentindo-me no direito e dever de ser uma es
pécie de juiz, de colocar os interessados em igualdade de condições. 

Com permissa venia, com toda a consideração ao nobre Senador Nelson 
Carneiro, eu não posso afastar-me desta posição. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes.) - Em face do parecer 
da Comissão de Constituição e Justiç.a, a presidência ordena, nos termos regi
mentais, o seguinte esquema para a votação das emendas da Câmara: 

Será submetida a votos a Emenda n9 2, de parecer favorável. Em seguida, 
serão votados os art. 79 e 89, constantes da Emenda n~ 1, também de parecer 
favorável. Votar-se-ào, em globo, as Emendas n9s. 3 e 4, de parecer contrãrio. 
Votar-se-á, em seguida, o art. 69 constante da Emenda nO? I, de parecer con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Vai-se proceder à votação. 
Votação da Emenda n~? I, quanto aos arts. 79 e 89. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

-0 Sr. Leite Chaves (PTB - PR)- Sr. Presidente, peço verificação de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Serã feita a verificação soli
citada. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito aos Srs. Senadores que 
ocupem seus lugares para que se proceda à votação. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Para uma questão de ordem, Sr. 
Presidente. 

O-SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para uma questão de or
dem. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, Srs4 Senadores: 

Como ocorre a formulação partidária, os Líderes perderam a oportuni
dade de votar inicialmente para orientação das suas bancadas. Pergunto a'V. 
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Ex• que procedimento poderíamos ter para que as Bancadas pudessem ser 
instruídas pelas Lideranças; se seria possível, antes do voto, o Líder declarar 
como votaria para depois, então, ser tomada a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Acho que é uma coisa perfeita
mente regimental e até aconselhável, parlamentarmente, para que cada ban
cada seja devidamente informada pelo seu Líder sobre a posição que deve ter 
na votação. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Caso V. Ex• queira, pode ter a pa
lavra para informar à bancada. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sugeriria, data vénia, que se per
guntasse a cada Líder como vota e depois, então, passasse para o painel. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Solicito ao Líder, Senador Jarbas 
Passarinho, que anuncie o seu voto para conhecimento de seus colegas. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - O meu voto é SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Senador Paulo Brossard? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Voto SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Senador Valdon Varjão, pela Li
derança do PP, como vota? 

O Sr. Valdon Varjão (PP - MT) - Sr. Presidente, meu voto é SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Conhecido o voto das lideranças, 
a Mesa pede aos Srs. Senadores que votem, pois jâ estã ligado o aparelho de 
votação. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena- Alberto Lavinas- Almir Pinto- Aloysio Chaves

Amaral Furlan - Bernardino Viana -Cunha Lima- Dirceu Cardoso
Franco Montoro- Gabriel Hermes- Valdon Varjão- Humberto Lucena 
- Jarbas Passarinho -João Calmon- João Lúcio -José Caixeta- José 
Guiomard- José Lins- Josê Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Var
gas- Lomanto Júnior- Luiz Freire- Marcos Freire- Mauro Benevides 
- Moacyr Dali a- Nelson Carneiro- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Pau
lo Brossard - Pedro Simon - Raimundo Parente. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES 
Leite Chaves - Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência vai declarar o re· 
sultado da votação. 

Votaram SIM, 32 Srs. Senadores; votaram NÃO, 2 Srs. Senadores. Não 
houve abstenção. 

Votaram 34 Srs. Senadores. Houve número regimental, está aprovada a 
emenda n"' I, quanto aos arts. 79 e 8'i'. 

sa.) 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação a Emenda no 2. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação as Emendas nos 3 e4. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Rejeitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação a Emenda no 1, quan
to ao art. 69. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Rejeitada. 
(A matéria vai à Comissao de Redação.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dinarte Mariz. 

O SR. DINAR TE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Através da Mensagem no 191, 
de 1980, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Sr. Renato Bayma Denis, Embaixador do Brasil junto à Re~ 

pública do Senegal, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República de Gâmbia. 

Para apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa. redação final de 
proposição aprovada em regime de urgência, que, nos termos do parágrafo 
único, do art. 386, do RegimentO Interno, será lída pelo Sr. 19-Secretário. 

E lida a seguinte 

PARECER N' 637, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 154, de 1980 (n9 
3.223, de 1980, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador José Sarney 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 
154, de 1980 (no 3.223, de 1980, na Câmara dos Deputados). que dispõe sobre 
a organização dos diretórios municipais dos Partidos Políticos, e dá outras 
providências. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1980.- Adalberto Sena, Presiden
te- José Sarney, Relator- Saldanha Derzi - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 637, DE 1980 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 154, de 1980 (n9 
3.223/80, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a organização 
dos diretórios municipais dos Partidos Políticos em formação, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As Comissões Diretoras Municipais Provisórias dos Partidos 

Políticos ein formação, que não escolherem os seus dirigentes até 30 (trinta) 
dias após a sua constituição, terão um presidente e um secretário designados 
pela Comissão Diretora Regional Provisória do respectivo Estado. 

Parágrafo único. As designações referidas neste artigo constarão de ata 
da Comissão Diretora Regional Provisória, que será averbada no Tribunal 
1:tegional Eleitoral. 

Art. 29 Na convenção para a escolha de diretório municipal de Partido 
Político em formação, poderão concorrer os eleitores filiados ao Partido até 
15 (quinze) dias antes da data da convenção. 

Art. 3'i' Nas convenções municipais para a eleição de diretórios, delega~ 
dos e suplentes, as deliberações serão tomadas se votarem, pelo menos, 20% 
(vinte por cento} do número mínimo de filiados ao Partido, exigidos pela le
giSlação vigente. 

Art. 41' O Tribunal Regional Eleitoral deferirá, de plano, o registro dos 
diretórios municipais, quando se originem de chapa única e quando da deci
são convencional não tenha havido impugnação. 

Art. 5~' As disposições desta L6f"aplicam-se somente na escolha do pri
meiro diretório municipal dos Partidos Políticos em formação. 

Arl. 6• O art. 63 da Lei no 5.682, de 21 de julho de 1971, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

''Art. 63. A filiação partidária far-se-ã em fichas impressas 
pela Justiça Eleitoral e pelos Partidos Políticos, observado o modelo 
aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE. 

Parágrafo único. Na filiação partidária poderã ser uttlizado, 
pela Justiça Eleitoral, processo eletrônico, na forma estabelecida 
por instruções do Tribunal Superior Eleitoral." 

Art. ?o O art. 39 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, modificado 
pela Lei n9 6.767, de 20 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 39. Cada grupo de, pelo menos, 10% (dez por cento) 
dos eleitores filiados com direito a votar na Convenção requererã, 
por escrito, à Comissão Executiva Municipal, até 10 (dez) dias antes 
da Convenção, o registro de chapa completa de candidatos ao dire
tório, acrescida dos candidatos a suplente." 

Art. 8'i' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9<? Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em votação a redação final do 
Projeto de Lei, do Senado no 154, de 1980. 



4222 Sexta-feira 5 DIÁI!IO DO I:;ONGRESSO NACIONAL (Seçào !I) Setembro de 1980 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Aprovado. 
O projeto Vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra ao nobre 
Líder, Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Faz algum tempo, creio que foi em abril ou maio, dirigi~ desta tribuna, 
ao nobre Senador Jarbas Passarinho, um requerimento no sentido de que fos
se divulgada a estrutura de preços dos derivados do petróleo, visto que a par
tir de novembro do ano passado, salvo engano, o Governo deixou de publicã
la, quando o fazia regularmente cada vez que alterava os preços dos deriva
dos do petróleo. Por quê? Qual a razão pela qual tinha o governo adotado 
esta orientação que parece injustifiCâvel? 

O nobre Senador Jarbas Passarinho prometeu responder e, realmente, o 
fez algum tempo depois, dizendo que era opinião do Presidente do Conselho 
Nacional do Petróleo, que ela- a estrutura de preços- devia ser publicada, 
mas que a publicação dependia, não dele mas, do Ministro das Minas e Ener
gia. 

Passaram-se as semanas, para não dizer passaram-se os meses, e a publi
cação não foi feita, embora novo, ou novos aumentos - agora não saberia 
dizer com exatidão- dos derivados do petróleo viessem a ocorrer. Este fato 
me levou a reclamar, a reiterar o requerimento feito antes. E ainda uma vez, o 
nobre Senador Passarinho voltou a dizer o que antes dissera, primeiro em 
particular, depois em público, nesta Casa, que a publicação da estrutura de 
preços dos derivados do petróleo, dependia, unicamente, da autorização do 
Ministro das Min;as e Energia. 

Já na segunda parte da presente sessão legislativa, Sr. Presidente, recebi 
das mãos de S. Ex', o Sr. Senador Jarbas Passarinho, um documento exala
mente sobre a estrutura de preços dos derivados do petróleo, mas com uma 
nota de confidencial, tanto que recebi e não abri. Recebi e até agora não usei. 
E noutro dia, num debate que tivemos, renovei o meu requerimento, e S. Ex' 
disse que me havia entregue os esclarecimentos solicitados, mas com uma 
nota de confidencial. Eu disse: .. Exatamente por isso. Recebi realmente com a 
nota de confidencial, mas não quero com a nota de confidencial. E, por isso, 
recebi e não abri". S. Ex'. de pronto, respondeu: H Realmente, até agora, não 
houve divulgação alguma". 

Pois bem. Sr. Presidente, eu tenho o documento em minhas mãos. Mas, 
quero dizer à Casa que vou devolvê-lo ao Senador Jarbas Passarinho, sem ter 
aberto. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Sem ter aberto, porque 
não quero em carãter confidencial. Quero exatamente é para usá-lo, como Se
nador, ou não usar. Como posso receber um papel em caráter confidencial 
que me entrega o Líder do Governo, como eu posso ir à tribuna para usar os 
dados que estão aqui dentro? Não posso fazê-lo. Mas, em carãter confiden
cial, para guardar no cofre? Não querol 

Agora a questão que coloco é esta: por que confidencial? Mas há o que 
esconder, ou não hã o que esconder? Se não há o que esconder, por que não 
publicar? Agora, se hã o que esconder do povo brasileiro, então é outra his
~ória. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB -MG)- Eraexatamente, Senador Paulo 
Brossard, a indagação que ia fazer a V. Ex', porque também tive oportunida
de de analisar aqui os preços dos derivados do petróleo, e quando vejo V. Ex', 
agora, dizer da tribuna que recebeu um trabalho confidencial sobre a estrutu
ra de preços dos derivados de petróleo, estranho por alguns motivos. Primei
ro: porque normalmente essa estrutura tem que ser publicada, Ex', hã uma le
gislação neste sentido. 

Mas, Senador Paulo Brossard, nós não estranhamos, sabe por quê? Por
que acostumados, por exemplo, na Comissão Parlamentar de Inquérito, a 
todo instante, a todo momento, tínhamos documentos lã com esses carimbos 
confidencial, secreto. Eu, até, já lembrei à Casa, aqui, um fato inusitado: nós 
recebemos um documento na época chamado de confidencial. hoje é desclas
sificado pelo Governo, em que cada folha, Ex', cada folha tinha um carimbo 
de secreto, uma viagem do ex-Ministro Costa Cavalcante. Veja, V. Ex' que 
numa das_ páginas, a pane do avião dele estava carimbado com secreto. En
tão, evidentemente, ao mesmo tempo em que estranhamos esse confidencial 
que chega às mãos de V. Ex•, nos leva também a acreditar que talvez seja o 
mal da burocracia brasileira que tudo carimba de confidencial. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) ~- _P~rmite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Nobre Senador Paulo Brossard, real
mente, esse problema da estrutura de preços dos derivados de petróleo, é um 
problema, para nós, jâ antigo. Acho que jâ desde o começo do 1"' semestre te
mos debatido esse assunto, aqui, e V. Ex• tem feito referencias a ele vãrias ve
zes, e não só em resposta a V. Ex' mas, também, a um discurso feito pelo 
nobre Senador Itam~r Franco, que comentou o mesmo assunto, fiz um pro
nunciamento tentando esclarecer, ou pelo menos trazer os dados fundamen
tais do problema até aqui. Há, na questão, duas faces: uma, ê a relacionada 
com a legislação que dita as condições de determinação, ou de fixação dos 
preços dos derivados. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não, o problema não é 
esse. Senador. 

O Sr. José Líns (PDS- CE)- E há o que seria o relacionado com adis
tribuição do custo do petróleo em si, pelos derivados em geraL Mas, não sei 
bem qual o problema a que V. Ex• se refere, e até gostaria de penetrar um 
pouco mais profundamente na sua pergunta, nobre Senador. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Lamento V. Ex• não ter 
entendido, realmente, por culpa minha. Mas o que eu disse é que até no~ 
vembro do ano passado isso era publicado. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• se refere aos preços de cada deri
vado? Esta é que é a estrutura? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Que a partir de no
vembro, a cada aumento, que foram vários, deixou de ser feita a publicação. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - É verdade. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Ocupei-me deste assun· 
to nesta Casa, e antes de junho, antes do recesso, V. Ex', à propósito, ocupou 
a tribuna e dissertou largamente sobre o assunto. Continuaram os aumentos, 
sem que tivesse havido a publicação, antes ordinária, antes regular, e eu nova~ 
mente reiterei a solicitação. Eis senão quando fui honrado pelo nobre Sena~ 
dor Passarinho com a entrega de um papel, de um documento que tenho em 
mãos, estou exibindo, mas com esta nota de confidencial. E é exatamente isto 
que não quero. Então, o que eu queria mais, uma vez, requerer, formalmente 
requerer a estrutura de preços dos derivados de petróleo, mas sem o carãter 
de confidencial, sigiloso ou secreto. O que não posso compreender é como se 
decreta um preço- que se pode dizer que é público, porque é tal a dependên
cia do petróleo que não hã quem não esteja a ele sujeito -sem que o público 
tenha, pelo menos, o direito de saber por que está pagando aquele preço. Jã 
lembrei, aqui, a próposito disso mesmo, o que vi na Câmara dos Represen~ 
tantes do Canadá. Ninguém me contou, eu vi. Creio que no dia 16 de de
zembro do ano passado, quando o governo canadense, chefiado por Mr 
Clark, pretendia elevar o preço do combustível derivado do petróleo; a Opo
sição se opunha a essa medida, e em torno de uma emenda, apresentada pela 
Oposição, que retirava do orçamento a verba decorrente do aumento preten
dido pelo governo, o governo colocou a questão em termo de confiança. E 
aprovação da emenda por 139 votos contra 133- urna di(erença de 6 votos 
- levou o governo a quê? A imediatamente comunicar à Casa que apresenta
ria ao Governador Geral o seu pedido de demissão, uma vez que tinha colo
cado aquela questão em termos de confiança; e derrotado o Parlamento, ou
tro caminho não tinha o GovernO. 

Pois bem, o governador, no uso das atribuições constitucionais, dissol
veu a Câmara dos Representantes e marcou as eleições para o dia 18 de feve
reiro. E no dia 18 de fevereiro a Oposição ao Governo Clark obteve uma 
g·rande maioria, uma grande vitória eleitoral, e formando a maioria ·parla
mentar, veio a formar o novo e atual Governo do Canadâ, sob a chefia so Sr. 
Trudeau. 

Muito bem, lá acontecem essas coisas, aqui aumenta-se o preço de uma 
maneira violenta, sem que se publique porquê. Isso é que não posso entender, 
porque de duas uma, ou o Conselho age criteriosamente e não tem o que es
conder, e deve publicar, ou então hã razão para não publicar. 

Então, lamento não poder me expressar de uma forma mais clara. Mas é 
apenas isto. 

O que não quero, nobre Senador, ê que amanhã ou depois esse papel estâ 
lá no meu gabinete e vã que apareça na imprensa. Eu não quero passar por in
fiel, por cometer uma quebra de infidelidade de confiança, uma vez que o 
líder do Governo, o eminente Senador Jarbas Passarinho me deu o documen
to como o recebeu. 
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De modo que eu queria oficialmente comunicar isso. Esperei, faz um mês 
mais ou menos que ele estã guardado, agora, vou devolvê-lo. Assim eu não 
quero. Mas, ao mesmo tempo, fico com o direito, de achar que alguma coisa 
estã errada aí. 

O Sr.José Lins (PDS- CE)- Permita V. Ex• um aparte. (Assentimen
to do orador.) Apenas para complementar ou para aceitar o pedido de V. Ex• 
Eu fiz, naquela época, um grande esforço no sentido de trazer todos os ele
mentos que esclareceriam o assunto. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mas em relação à si
tuação pretérita, Ex• Depois houve novos aumentos. De modo que o requeri
mento antes formulado continuou de pé. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- De qualquer modo, não estando o nobre 
Senador Jarbas Passarinho na Casa ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) - Mas eu o havia infor
mado d_e que falaria hoje. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas eu, particularmente, terei o cuidado 
de levar o problema a S. Ex• o Senador Jarbas Pass_arinho, e verificar aso~ 
lução a ser dada. 

to. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mas eu vou levar. 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - V. Ex• já trouxe a plenãrio. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Vou levar é o documen-

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Eu digo é o assunto. Vou levar o assunto 
e tentar ajudar a resolver o problema que V. Ex• traz, que é muito justo, 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Sr. Presidente, era ape
nas esse o assunto que eu queria colocar, trazer ao conhecimento do Senado e 
da Nação brasileira. Só isto, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Uns. 

O SR. JOSE; L!NS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERAN!BL!CADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador lourival Baptista. 

O SR. LOliRlVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A inauguração a 12-8-80, pelo Presidente João Baptista Figueiredo, do 
Conjunto Cultural da Caixa Econômica Federal - constituído de Mu
seu, Pinacoteca, Biblioteca e Auditório,- instalado num magnífico edifício, 
anexo à Sede própria da Caixa, contribuirá para enriquecer e dinamizar a 
vida cultural de Brasília, como um centro de estudos e iniciativas educacio
nais de múltiplas finalidades. 

Decorridos 119 anos de ininterrupto financiamento, desde quando surgiu, 
por Decreto de D. Pedro II, a 12 de janeiro de 1861, como "Caixa Económica 
e Monte de Socorro''. a grande instituição veio se consolidando no decorrer 
desse longo período, transformando-se num autêntico Banco de desenvolvi
mento social, responsável pela execução de uma complexa e variada progra
mação voltada para o bem-estar do povo brasileiro, em que se destacam o 
PIS, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sociàl, os Centros Sociais Urba~ 
nos, o Crédito Educativo,' as Loterias Federal_e Esportiva. 

Coordenando e disseminando a aplicação de recursos substanciais, em 
benefício da saúde, previdência social, da assistência financeira para aqui
sição da casa própria, das consignações dos penhores, dos incentivos às pe
quenas e mêdias empresas, a Caixa Económica Federal vem ampliando os 
serviços prestados ao povo, nas modalidades que caracterizam a sua atuação, 
estimulando a formação da poupança e contribuindo, destarte, para a cres
cente geração dos empregos indispensãveis à estabilidade económica e social 
do País. 
- --- Pci-corrende- -as -n-o-vas- instalações e dependências do .. Conjunto Cultural 
da Caixa Económica Federal", em companhia dos Ministros da Fazenda, Er
nâne Galvêas; da Educação e Cultura, Eduardo Portella; da Comunicação 
Social, Said Farhat; da Casa Militar, Danilo Venturini; e da Desburocrati~ 
zação, Hélio Beltrão, o Presidente da República pôde verificar como a Caixa 
Económica Federal se expandiu e consolidou nestes últimos, evidenciando, 
de maneira concreta, suas potencialidades institucionais a serviÇO do Brasil. 

Desnecessãrio se torna enl.iinerar, de maneira pormenorizada, os inúme
ros aspectos e virtualidades do Conjunto Cultural _rec(:m-inaugurado: qual-

quer pessoa poderá visitá-lo, freqüentã-lo e se utilizar dos seus serviços, nota
damente no que se refere à Biblioteca. 

O que desejo assinalar, Sr. Presidente, com esta breve comunicação, é a 
atuação educativa, cultural e pedagógica da Caixa Económica Federal, que se 
irradiará, de Brasília para todo o País, através dos cursos, das publicações, se~ 
minãrios, reuniões e conferências promovidas pelo seu Conjunto Cultural. 

Concluindo, Sr. Presidente, desejo congratular-me com o laborioso fun
cionalismo da Caixa Económica e felicitá~lo, através do seu Presidente Gil 
Macieira; e do Diretor de Programas, Marcos Vinícios Rodrigues Vilaça e 
Cbristiano Guimarães Fonseca, Diretor de Aplicações e Financiamento. 

Felicitações estendidas aos demais integrantes da Diretoria da Caixa E~ 
conômica Federal, igualmente dignos de ecómios, pela eficiência e operosida
de demonstrados. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Velha e sentida aspiração da mulher que trabalha é a obtenção da apo
sentadoria aos vinte e cinco anos de serviço. Grande passo foi dado, é certo, 
na Constituição de 1967, mantido pela Carta de 1969, no sentido de conceder
se aposentadoria integral à mulher, aos trinta anos de trabalho. Quando o 
Projeto Castello Branco chegou ao Congresso Nacional, essa prerrogativa era 
exclusiva das funcionárias públicas. Foi emenda de minha autoria que a es~ 
tendeu às comerciârias, às bancárias, às industriá rias, a todas as contribuintes 
da Previdência Social. 

Desde 1968, ainda na Câmara dos Deputados, com a valiosa colabo
ração do ilustre Deputado Ulysses Guimarães, venho me batendo para que se 
assegure a aposentadoria" à mUlher que trabalha, funcionária ou operária, aos 
vinte e dnco anos de atividade, ainda que com proventos proporcionais. Mui
tas resistências tal aspiração tem encontrado injustificadamente. 

Ainda recentemente, entretanto, consegui que Senado e Câmara apro~ 
vassem emenda a projeto governamental, atendendo a esse constante apelo 
da mulher que trabalha, e que tem ainda a seu cargo-os cuidados da família, a 
vigilância e a educação dos filhos. Surpreendentemente, entretanto, em ins~ 
tante de má inspiração, o Sr. Presidente da República vetou aquela dispo~ 
sição, e seu veto foi mantido pelo Congresso Nacional. Não há, porém, como 
desanimar. Já entreguei à Mesa emenda constitucional, com o mesmo objeti~ 
vo, e espero que Deputados e Senadores renovem seu voto favorável à tão 
justa iniciativa. 

Antes, entretanto,_ todos somos convocados para votar, nos dias 17 e 18 
do corrente, emenda constitucional, de autoria do nobre Deputado Alexan
dre Machado, e que devolve ao professorado o direito, que lhe foi retirado, de 
aposentar~se, com vencimentos integrais, aos vinte e cinco anos de trabalho. 
As características da atividade desses dedicados construtores da nacionalida
de estão a justificar que todos os parlamentares se unam, acima dos partidos, 
para restaurar um direito abrupta e injustificadamente retirado aos semeado~ 
res da instrução, em nosso País. Valho~me dessa tribuna para concitar a todos 
os colegas a _que não faltem, com o seu voto, para a restauração desse direito, 
que já se havia incorporado, através de longos anos, ao professorado brasilei-
r o. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (M"l.tito bem1) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAl/RO BENEVIDES (PMDB- CE. Lê o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo hoje a tribuna do Senado para formular veemente apelo ao Sr. 
Presidente João Figueiredo no sentido de que Sua Excelência determine aos 
órgãos técnicos da Presidência da República, com a urgência que se faz neces
sária, a remessa, ao Congresso Nacional, do anteprojeto elaborado pelo 
DASP, com base em estudos feitos no Ministério da Educação e Cultura, be
neficiando o magistério superior do País. 

A situação do professorado das universidade~s federais é profundamente 
constrangedora, sob todos os aspectos, dando lugar a um indisfarçãvel clima 
de apatia, desencanto e desestimulo, que atinge todos os escalões do corpo 
docente, provocando, como é natural e lógico, sensíveis prejuízos ao processo 
de desenvolvimento do ensino. 

Há, irrecusavelmente, uma crise, bastante acentuada, no professorado 
brasileiro, como resultante da remuneração injusta e do gritante descompasso 
salarial que atinge toda uma classe sobre cujos ombros repousa uma enorme 
responsabilidade em relação ao presente e ao futuro do País. 
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Nào estou a declarar nada de novo, pois o próprio Ministro da Edu
caçào, Professor Eduardo Portella, tem feito iilúmeros pronunciamentos 
críticos sobre a situação da instituiçãO universitária, apontando alguns pon
tos de estrangulamento, dentre os quais avulta, por sua gravidade, o proble
ma dos vencimentos, inteiramente defasados.. 

De Norte a Sul, manifestações de desagrado e de protesto se multiplicam 
dia a dia, entre os heróicos- educadores nacionais, que se entregam com os 
maiores sacrifkios, -ã-umaaas m1ssões ma:ís· nobres e dignificantes de nosso 
contexto sócio-cultural, como responsável diretos pela formação intelectual 
de milhões de brasileiros. 

E certo que quando esteve à frente do Ministêrio da Educação e Cultura 
o nobre Senador Jarbas Passarinho, foram criados os incentivos funcionais e 
reajustada em níveis satisfatórios, a remuneração de classe, reconhecendo-se, 
as.c;im, as injustiças que contra ela vinham sendo praticadas. De lâ para cã, no 
entanto, o problema assumiu aspectos comprometedores e altamente negati
vos, cm que pese a existência de enganosas melhorias rapidamente absorvídas 
pela avalancha inflacionária. 

Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o deHcado assunto atingiu o pon
to crítiCo, o mais elevado grau de saturação, e os profissionais do ensino, na 
área superior, estão vivendo momentos dificilimos, que não podem, sob ne
nhuma hipótese, perdurar. 

O ídeal seria a remessa, a esta Casa Legislativa, do anteprojeto elabora
do pelos órgãos especializados do Ministério, após ampla consulta aos pro
fessores de todas as Universidades brasileiras. Na impossibilidade, porém, de 
seu envio, que se faça chegar ao Congresso, o mais rapidamente possível, o 
anteprojeto do DASP, que se acha para estudos na Casa Civil da Presidência 
da República. 

E um projeto que apenas vai suaviZar o estágio de penúria em que se en
contram os professores de nível superior do Brasil. Mas, servirá, pelo menos, 
para que o problema dominua de intensidade ou perca um pouco de sua co
notação angustiante, no quadro geral da vida brasileira. Engavetá-lo, agora, 
seria um logro e uma traição a milhares de brasileiros dignos e honrados, ilus
trcs.c capazes. cujas famílias sofrem, na carne e na alma, horas difíceis e a
margas. 

Afinal de contas, foi o próprio Governo quem promoveu as pesquisas 
necessárias ao conhecimento da dura realidade do chamado ensino de 39 
grau, no que tange ao pagamento de seus servidores. Se tudo já foi feito, se o 
anteprojeto se encontra, há algumas semanas, sob exame da Presidência da 
República., ninguém compreende ou justifica o motivo da protelação. 

O problema é sério e merece providências urgentes. Os professores estão 
com salários irrisórios e ridlculos. E o Governo não pode fugir ao imperativo 
de atender às justas aspirações da numerosa classe. Adiar-se a solução do as
sunto é subestimar-se a importância social e cultural dos nossos mestres, o 
que é ·hmdmis.sível, nas atuais como em outras circunstâncias. 

Dai a razão de ser da minha solicitação· veemente dirigida ao Primeiro 
Mandatário do País. Todo o professorado brasileiro está à espera de sua deci
são, na certeza de que não será decepcionado, mesmo porque aumentam, de 
maneira gritante, as necessidades da classe. 

~hora de justiça. ~hora de se ouvir a voz dos professores das universi
dades do Brasil. A Nação inteira muito lhes deve. E eles apelam, cheios de es~ 
perança e de confiança, para todos nós, no aguardo de soluções urgentes e efi
cazes. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB -SC. Lê o seguinte discurso)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Fala-se muito na importação de know-how, para acelerar o nosso pro
cesso de desenvolvimento. Também há referências à emlgraçilo de cérebros, 
geralmente porque santo de casa não faz milagre mas, de 1964 a 1978, por sis
temática perseguição do sistema aos intelectuais. 

Na vcrdadc.scmprc tivemos grandes talentos, até gênios, inventores,-des
cobridores, engenhosos talentos, pessoas dotadas de imaginação criadora em 
todos os campos, das artes, da ciência e da tecnologia. 

São inventos brasileiros a mãquiila-de escrever, o avião, centenas de ape
trechos para as usinas de cana-de-açúcar (indústria que, praticamente, nasceu 
no Brasil), algllns eletrodomésticos; tivemos cientistaS da !áurea de Osvaldo 
Cruz, Carlos Chagas, inventamos a abreugrafia e nenhum país nos supera na 
produção de soros antiofídicos. Atualmente, têm nomeada internacional os 
físicos César Lates~ Mário Schemberg e José Leite. enquanto o matemático 

Leopoldo Schemberg ledo na em Princeton e. aqui mesmo, tem nome e fama 
o econo"rnistã Celso Furtado. 

Todo esse reconhecimento, no·entanto, não empana o orgulho com que 
recebemos a notícia de que o catarinense Almicar Figueira Ferrari é o novo 
diretor do Centro de _Ciências e Tecnologia para o Desenvolvimento das 
Nações Unidas, com o cargo de secretário-geral adjunto daquela grande or
ganização mundial. 

Talvez a comunicação feita ao Governo brasileiro pelo secretário-geral 
da ONU, Kurt Waldheim, sirva para demonstrar à cúpula governamental 
que os melhores técnicos catarinenses não estão sendo, aqui, conveniente
mente aproveitados. 

Atinge aquele engenheiro catarinense, aos 43 anos, tal cargo de projeção 
internacional, como resultado de sua dedicação ao estudo, ao experimento e 
ao trabalho, com exemplar vida familiar, académica e profissional. 

Nascido em FlorianóPolis, em 1937, depois do curso primârio na Escola 
Antonieta Barros e o ginaSial no COiêgio Catarinense, foi o único· do nosso 
Estado aprovado na admissão ao Colégio Naval, em Florianópolis, em 1951. 
Tanto em Angra dos Reis como na Escola Naval do Rio de Janeiro, projetou
se no primeiro plano e, aspirante, fez viagem de instrução pelos principais 
países da Europa e Norte da Ãfrica. 

Concluído o curso de Engenharia Naval, matriculou-se na Escola Poli
técnica de São Paufo e em 1964 graduava-se no Massachusetts Jnstitute of 
Technology, em Boston, logo promovido a Capiíãõ-de-Corveta, quando pediu 
demissão da Marinha, para lecionar no curso de Pós~Graduação da PUC do 
Rio de Janeiro, chefe do Departamento da ãrea de Ciências do BNDE e dire
tor do Conselho Nacional de Pesquisas.durante seis anos, exercendo, ultima
mente, as funções de Diretor do Conselho Nacional do Brasil para o Desen
volvimento Científico e Tecnológico~ 

Um homem desse gabarito, ao conquistar eminente pOsto nó plano mun
dial, como um dos maiores cientistas a serviço da Organização das Nações U
nidas, merece esse modesto registro nos Anais do Congresso Nacional, para 
demonstrar que não subestimamos os que honram, no exterior, a pãtria em 
que nasceram, tão necessitada de talentos como esse, para o seu processo de 
desenvolvimento. 

Honra ao mérito do grande cientista catarinense. 
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESfOENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Clube dos Diretores Lojistas de Manaus, a Associação Comercial do 
Amazonas e a Federação do Comércio do Amazonas encaminharam funda
mentado expediente aos Ministros do Planejamento e da Fazenda solicitando 
a majoração da quota de saída de mercadorias estrangeiras destinada aos pas
sageiros embarcados em Manaus. 

Trata-se de reivindicação justã e Opo"rtuna, uma vez que a referida quota 
de saída, que é estimada em dólares americanos, acha-se hoje bastante distan
ciada do valor que possuía à_ época de sua fixação, tendo mesmo perdido o 
poder de atração para os turistas bnisifeiros. 

A reivíndicação dos _empresárioS amazonenses se fundamenta, assim, na 
própria desvalorização do cruzeiro decorrente da inflação que, a despeito de 
todos o.s esforços governamentais, não foi ainda contida. 

A quota atual, deUS$ 300, é em verdade irrisória, prinCipalmente quan
do se tem vista que uma passagem aérea, de ida e volta, do Rio de Janeiro a 
São Paulo até Manaus custa Cr$ 26.500,00; de Belo Horizonte a Manaus Cr$ 
24.000,00 e de Brasília a Manaus Cr$ 18.200,00. 

Assinale-se ainda. que em decorrência do pequeno poder de compra re
presentado por essa quota, o fluxo turístico para Ma naus vem apresentando 
ultimamente menor intensidade tendo, por igual, diminuído o volume de ven
das na Zona Franca. 

Por esses motivos, Srs. Senadores, empresto o meu apoio ao que foi pedi
do pelos representantes da classe empresarial amazonense, ou seja, o aumen
to do valor da quota de saída de mercadorias estrangeiras para os passageiros 
embarcados em Manaus. 

Acredito na sensibilidade dos responsáveis pela área económica do GoR 
verno Federai. Confio em que eles sãbei-.ão encontrar uma solução que conci~ 
Ii e todos os interesses em jogo, sem perder de vista a importância do turismo 
para a Amazônia Ocidental. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Franco Montoro. 
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O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Congresso Nacional deverâ reunir-se no próximo-dia 17 de setembro 
para discutir e votar emenda constituciOnal assinada por mais de dois terços 
de Senadores e Deputados que concede a todos os professores brasileiros a
posentadoria aos 25 anos de trabalho, com vencimentos integrais. 

A legislação previdenciária, reconhecendo o carãter penoso da profissão 
de professor, outorgou aos integrantes dessa categoria, vinculados ao regime 
da Previdência Soci8.1. o direito à aposentadoria especial, aos vinte e cinco 
anos de serviço. 

Entretanto, os professores que integi"am o serviço público, exercendo 
funções docentes, são obrigados a trabalhar trinta e cinco anos. se do sexo 
masculino, ou trinta anos, se do feminino, para passar à aposentadoria remu
nerada. 

Como lembra a justificação da Emenda, essa desigualdade de tratamen
tos é injustificável, não procedendo a discriminação de que são vítimas os 
professores funcionários públicos, que não podem aposentar-se aos vinte e 
cinco anos de serviço, ao contrário de seus colegas, segurados do INPS, que 
exercem idênticas atribuições. 

A situação é ainda mais revoltante para os professores funcionários 
públicos, pois hoje são milhares os docentes subordinados ao regime da legis
lação trabalhista, contratados pelo serviço público, aos quais é facultada a a
posentadoria aos vinte e cinco anos· de serviço. 

Assim, muito embora ambos sejam servidores públicos, latu sensu, su
bordinados ao mesmo Estatuto do Magistério nos Estados e Municípios que 
adotam essa legislação, dependendo do regime jurídico a que estejam subor
dinados, podem passar à inatividade remunerada aos vinte e cinco ou aos 
trinta e cin-co anoS -de serviço - aberração que deve ser corrigida. 

Por este motivo, a Emerida estabelece que os integrantes do Magistério 
que exercem cargos públicos podem aposentar-se aos vinte e cinco anos de a
tividade, com proventos integrais. 

O Congresso Nacional deve aprovar essa proposta, a fim de fazer justiça 
àqueles que, superando dificuldades de toda ordem, como baixa remune
ração~ salários atrasados, precariedade de transporte e tantas outras, exercem 
urna atividade de importância fundamental para o futuro de nossos filhos e 
para o futuro do Brasil. 

Atendendo às centenas de cartas, telegramas e representações de Câma
ras Municipais, Associações e Sindicatos de todos os Estados, e considerando 
de rigorosa justiça a reivindicação dos professores, estamos trabalhando no_ 
sentido de obter o comparecimento maciço de parlamentares de todos os Par
tidos, no dia da votação da Emenda 50/80, pata assegurar sua aprovação. 

Como adverte a Moção aprovada pela Câmara Municipal de Presidente 
Prudente "os povos mais civilizados reconhecem que Educação é investimen-

to e alêm de proporcionarem melhores condições para as atividades profissio
nais, ainda dão ao Mestre aposentadoria após 25 anos de magistério". 

Por motivos de justiça e de patriotismo, os representantes do povo têm o 
dever de aprovar a Emenda que assegunt aos professores a aposentadoria aos 
25 anos de serviço. O Congresso Nacional não pode desamparar os heróis a
nónimos da educação brasileira. 

Projeto Repudiado 

Estamos recebendo, de todas as partes do território nacional, represen
tações de Sindicatos, Associações, Conselhos, Faculdades e Universidades 
manifestando sua repulsa ao Projeto de Lei n9 2.726/80, que cerceia o livre 
exercício de 13 profissões da área de saúde. 

De outra parte, representantes de 26 Sindicatos e de entidades profissio
nais e científicas reunir:im-se ein Brasília ·para solicitar a rejeição do projeto. 
No mesmo sentido, vêm se manifestando Psicólogos, Assistentes Sociais, Te
rapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Profissionais de Enfermagem, Or~ 
tópticos, Profissionais de Educação Fís.ica, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, 
Odontologistas e Profissionais de Farmãcià. 

O próprio autor da proposição, Deputado Salvador Julianelli. reconhe
ceu a gravidade da matéria e tomou a iniciativa de promover o reexame do as
sunto. 

Após o estudo do problema, fazemos nosso o apelo das entidades e de
mais interessados que nos escreveram. O Projeto 2.726/80 deve ser rejeitado, 
não apenas porque prejudica os legítimos interesses das categorias profissio
nais atingidas mas, principalmente, por contrariar o bom desempenho dos 
serviços de atendimento e defesa da saúde da população. 

Em nome do desenvolvimento científico, da liberdade profissional e da 
saúde da população do País. o Projeto 2.726/80 precisa ser rejeitado 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não hã mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão designan-

do para a Sessão Extraordinária convocada para hoje, às 18 horas e 30 minu
tos neste plenário, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Díscussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n• 191, de 1980 (n' 332/80, na O!igem), de 13 de 
agosto, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação d? 
Senado a escolha do Senhor Renato Bayma Denis, Embaixador do Brasd 
junto à República do Senegal, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de Gãmbia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos) 

ATA DA 126' SESSÃO, EM 4 DE SETEMBRO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESIDt:NCIA DO SR. GABRIEL HERMES. 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. O SR. PRESIDENTE (Gabriel bermes)- A lista de presença acusa o 
SENADORES: comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 

aberta a sessão. 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Micheles 
-Raimundo Pareitte- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passa
rinho -Alexandre Costa- Luiz Freire- José Sarney- Alberto Silva
Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro 
Benevides --Agenor Maria-- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Humberto 
Lucena - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Marcos Freire - Nilo Coe
lho - João Lúcio - Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha - Lourival Baptista 
- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto júnior- Luiz Viana
DirceU Cardoso - João Calmon - Moacyr Dalla - Alberto Lavinas -
Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco
Murilo badaró --Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro
Orestes Quércia - JõSé- Caixera-=- Henrique Santitlo - Lázaro Barboza -
Benedito Canelas- Valdon Varjão- Vicente Vuolo - Mendes Canale
Pedro Pedrossian - Saldanha Dcrzi - Affonso Camargo - Leite Chaves -
Evelásio Vieira___.: Jaison Barreto- Lenoír Vargas- Paulo Brossard- Pe
dro Simcrn - Tarso Outra. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Não há Expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do parecer da comissão de relações 
exteriores sobre a mensagem n9 191, de 1980 (n9 332/80, na origem), 
de 13 de agosto, pela qual o senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Renato Bayma De
nis, Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, para, cu
mulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Gâmbia. 

A matéria constante da Ordem do Dia da presente. sessão, nos termos da 
alínea "h", do artigo 402, do Regimento Interno, deverá ser apreciada em ses
são secreta. 
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Solicito aos Srs. funciOnários- as providências necessârias, a fim de que 
seja respeitado o dispositrvo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 32 minutos e volta a ser 
pública às 18 horas e 48 miizutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES NA 
SESSÃO DE 28-8.80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)
Presidente, Srs. Senadores: O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo a tratar, Sr. 

vou encerrar a presenta sessão, designando para a sessão ordinãria de ama Acho que os últimos acontecimentos que culminaram com a morte da 
funcionária da Ordem dos Advogados do Brasil, vítima do atentado terroris
ta, não podem deixar de ser objeto de consideração nesta Casa. 

nhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 357, de 1980, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
pronunciamento do General Octávio Costa, em agradecimento à homenagem 
prestada ao ExércitO Brasileiro, no Clube Militar do Rio de Janeiro, pela or
dem dos velhos jornalistas, por ocasião do Dia do Soldado. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 358, de 1980, do Senador 
Almir Pinto, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do arti
go intitulado .. Carta Aberta a um Jovem", de autoria do Senador Jarbas Pas
sarinho, publicado no Correio Braziliense de 31 de agosto de 1980. 

-3-

Discussão, em turno úníco, da Redação Final (Oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer nl' 627, de 1980), do Projeto de Lei do Senado 164, 
de 1978, do Senado_r Lázaro Barboza, que acrescenta alínea ao art. 29 do 
Decreto-Lei n~:> 869, de 12 de setembro de 1969, que dispõe sobre a inclusão da 
Educação Moral e Cívica, cómó disciplina obrigatória, nos sistemas de ensi
no no País, e dá outras providências. 

-4-

Discussão. em turno único, da Redação Final (Oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer N• 630, de !980), do Projeto de Lei do Senado n• 
83, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que altera a Lei n• 6.439, de I• de 
setembro de 1977, que institui o Sistema Nacional de Previdência e Assistên
cia Social, e dá outras providências. 

-5-

Discussão, em turno único, da Redação Final (Oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer N• 628, de !980), do Projeto de Lei do Senado n• 
297, de 1979, do Senador Franco Montoro, que garante ao empregado apo
sentado por velhice, a requerimento da empresa, indenização em função do 
salário que percebia em atividade. 

-6-

Discussão~ em turno úniC<i, do Projeto de Decreto Legislativo n9 27~ de 
1979 (n9 24/79, na Câmara dos Deputados)~ que aprova o texto do acordo bá
sico de cooperação entre a República Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe 
Popular Socialista da Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho de 1978, ten
do 

PARECERES. sob n•s 620 a 623. de 1980, das Comissões: 
- De.• Relações Exteriores, favorável; 
- De Economia. Favorável; 
-De Educação c Cultura, favorável, nos termos de substitutivo que ofe~ 

rece~ e 
- De Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do 

substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. 

-7-

Modestamente, foram poucos os Srs. Senadores que no período de dure
za e de violência contra a liberdade e a vida humana, se arriscaram tanto 
quanto eu. Em razão de ter enfrentado tudo isso, estou muito ciente e riiuito 
sensível à gravidade desses acontecimentos. Por isso, acho, inclusive~ que o 
comportamento da própria Oposição hoje, deve ter outra conotação. Duran
te o período mais duro desse regime militar, muitos companheiros foram ex
postos a graves riscos. Nossa linguagem era dura; uma línguagem para des
truir uma parede de violência que se levantou neste País contra a liberdade. 
Apesar de tudo, acho que, hoje, devemos assumir outro posicionamento, por
que essas bombas, esses atentados que, cronologicamente, obedecem a uma 
seqüência, estão voltados, não apenas contra a liberdade que defendemos, es
tão voltados, hoje, contra aquelas pessoas do governo que, por reiterados po
sicionamentos ou mesmo atos, se flZeram credores de que estão comprometi
dos com a abertura nacional. 

De 64 para cá, houve órgãos civis, para militares, que se organizaram 
não somente para aumentar os níveis de terror, como também para disporem 
de níveis impressionantes de privilégio em decorrência mesmo-de suas ações 
fascínoras. Quem não tem conhecimento de que, no País, hoje, existe uma lei 
feita exatamente para beneficiar um dos maiçres facínoras e bandidos que o 
Brasil conheceu? É a lei Fleury, o delegado do DOI·CODI de São Paulo. Essa 
lei existe e foi feita, exclusivamente, para que ele não fosse processado numa 
seqUência enorme de crimes em que esteve envolvido. Quem não sabe, tam
bém, que muitos civis e militares, neste país, se locupletaram com esse estado 
de coisas à custa de industrializar o terror e o medo? 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. !.E !TE CHAVES (PTB- PR)- Pois não. Ouço, com prazer, o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Nobre Senador, V. Ex• 
referiu-se, com muita propriedade, à Lei Fleury que se transformou num ins
trume-nto de ··~ 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR) - De impunidade. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Exatamente. Num instrumen
to de impunidade, praticamente, porque o que estamos assistindo são crimi
nosos os mais perversos, por serem primários, responderem aos processos 
soltos. Nós rilesmos~ na- Paraíba, temoS um caso que toda a Nação conheceu 
e que foi o caso do assassinato do induatrial Fernando Cunha Lima, irmão 
do nosso ilustre colega, o Sr. Senador Cunha Lima. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR) - Exalo. 

O Sr. Humbe-rto Lucena (PMDB- PB) --Pois bem! Os seus assassinos 
estão soltos graças à Lei Fleury, responderam a todo o processo em liberda
de, estão passeando no Rio de Janeiro, tranquilamente, sem que respondam 
pela ação criminal que praticaram. Acho até que, inclusive, que o Senado 
deve se debruçar sobre isso, Sobre estes casos concretos para, inclusive, alte
rar esta Lei com a maior urgência. 

O SR. LEITE O-lAVES (PTB- PR)- V. Ex• tem toda a razão. Essa 
lei, que visou beneficiar o Cicário; um dos maiores torturadores que o BrasH 
conheceu, está em urgência, para a vergonha nacional e é um estímulo -à im
pUnidade, e o pior, à impunidade de todos os crimes, sejam crimes de ordem 
pOlítica, social ou sejam crimes de ordem meramente econômica. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 14, de Mas, Sr. Presidente, a Ordem dos Advogados, em decorrência dessa luta, 
1980, do Senador J orgc Kalume, _que autoriza o Poder Executivo a propor ao desse' posicionamento que assumiu de longa data, em favor das liberdades 
Conselho de Desenvolvimento Eçonômico- CDE, a providência que especi- ; públicas, das liberdades individuais, foi vítima do maior atentado na sêrie de 
fica, tendo atentados ocorridos nesses últimos meses. E o Presidente da República decla

PARECERES, sob n•s 606 e 607. de 1980, das comissões: 

- dl'" Conr-;tifuiçào c .Justiça, péla constitucionalidade ejuridicidade, com 
voto vencido do _Sen:.~dor Helvídio Nunes; e 

- llc Financ:'"'· Favorável. 

O SR. PRFSIIlF'JTE (Gabriel Hermes- Está encerrada a sessão. 

rou, ontem, e foi a sua mais enfática declaração, que a responsabilidade a a
puração desses crimes será deslocada para o âmbito da Polícia Federal. E 
mais do que isto, é o mais importante da declaração de Sua Excelência, que 
esses crimes serão considerados crimes contra a segurança nacional. Para 
quem conhece o regime militar, o regime de caserna, e se admitirmoS qUe al
guns setores, que alguns elementos dessa esfera possam estar envolvidos, en
tiio. esta declaração do Presidente da República assume critérios de alta cre-

(Lel'a/lla-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.} dibilidade. 
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Prevíamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no curso mesmo da luta pela 
abertura, que haveriam os de viver este instante. Se tivesse havido recuo, seria 
a outra extrema que estaria nessa luta. Como a abertura é efetiva, embora ela 
não se dê na forma que deseja, mas há a tos efetivos dé ábertura, e, na medida 
em que esses atos se vão realizando, se vão consolidando em lei, aqueles seto
res responsáveis pela grande repressão, que gozavam no passado de altos pri
vilégios e que se encontram altamente envolvi dos e que querem se acobertar 
de um julgamento público pelos atos passados, esses setores lutarão violenta
mente para refrear qualquer senso, qualquer determinação, qualquer movi
mento de abertura nacionaL 

Todos sabem que a AmériCa Latina ainda confirma á-~fe-rUITiá província 
dos centros de decisão internacional, ainda coritinua dominada pelos grandes 
interesses multinacionais. Todos têm conhecimento também de que, a partir 
da eleição do Presidente Cartcr, nos Estados Uni~os, houve um novo com
portamento em relação aos governos latino-americanos, principalmente em 
relação aos direitos humanos. Sistematicamente, fossem conservadores, fos
s~m democratas, os governos americanos prestigiavam as ditaduras, as dita
duras que na América Latina de(endiam e mantinham privilégios. Mas o Pre
sidente Carter, depois de sua eleição, passou a tomar outro comportamento, 
passou a defender esses direitos. Viu que na medida em que defendiam as di
taduras latino-americanos, eles, os Estados Unidos s.e expunham em relação 
aos povos deste País. Quando as ditaduras caíam, o próprio povo americano 
era objeto de opróbio das populações latino-americanas. E resolveu assumir 
uma posição franca em favor do regime democrático não apoiando qualquer 
forma de ditadura. De tal sorte que, ainda que viessem a receber o seu opró
bio, passassem a exercer uma posição de simpatia em relação ao povo. Nin
guém nega que os. americanos, hoje, inclusive aqui no Brasil, em países latino
americanos que lutam pela liberdade, já dispõem de maior simpatia. Antiga~ 
mente as ruas viviam cheias de slogans determinando que os americanos vol
tassem para casa. Hoje, ainda que se condenem multinacionais, não há uma 
condenação expressa ao povo americano, exatamente porque se tem a cons
ciência de que o Presidente Carter não está estimulando e nem apoiando dita~ 
duras militares. Isso acaba de ocorrer recentemente em relação à Bolívia, i
nexplicavelmente, reconheceu, apre..o;;sadamente, um governo eleito pela má
fia, pelo tráfico de cocaína, quando os Estados Unidos~ a França e a Inglater
ra não tomaram essa determinação e estão ainda refletindo. No passado bas
tava que houvesse ameaça de golpe, já estava chegando o beneplácito reco
nhecimento. 

Então, até há quinze dias atrás, as pesqUisas internacionais~ ou as pesqui
sas dos Estados Unidos, onde está se processando a sucessão preSidencial, da
vam que o candidato do Partido Republicano seria eleito~ ou estaria com van
tagem, em relação ao Presidente Carter, de 22%. Então, os grupos de extrema 
direita procuraram jogar nesse fato, procuraram se avantajar a esse fato, pro
curaram nele se acobertar, convencidos de que a eleição do candidato do Par~ 
tido Republicano dos Estados Unidos haveria de implicar num favorecimen
to dos movimentos de direita. Assim procuraram se __ antecipar neste compor~ 
tamente, inclusive para gozar da futura credibilidade de apoio, como ocorre
ria no futuro. Entretanto, após a convenção do Partido Democrata, em que 
uma divisão manifesta deixou de ocorrer, houve uma reversão dos fatos, e 
tudo leva a crer que o Presidente Carter haverá de ser consagrado para um se
gundo período. 

Nós aqui defendemos, simpaticamente, essa posíção porque, durante um 
longo período ditatorial em que vivemos, reconhecemos que os direitos hu
manos defendidos por S. Ex• foram também uma das causas que anteciparam 
a abertura. Ela não foi eXclusiva, mas ninguém pode negar que foi uma das 
causas que concorreram para isso. 

E nós aqui, no Senado, inclusive num diálogo entre mim e o Senador 
Paulo Brossard, nós já reconhecíamos que três fatores concorreram para isso: 
a grande luta do MDB ao longo desses anos, o posicionamento pessoal do 
Presidente Gcisel, e ninguém pode negar que S. Ex• concorreu com sua deter
minação para essa abertura, e logo depois, essa luta que contagiou o mundo, 
que foi a dos direitos humanos. 

Pois bem, com essa reversão de expectativas em relação à sucessão do 
grande país do Norte, cremos que esses movimentos aqui, pelo menos na par
te inspirada na expectativa de uma eleição dessa natureza, esses movimentos 
se reverterão, mas nem por isso deixarão de existir. 

Entretanto, o Presidente assume perante a Nação essa responsabilidade 
da repressão a esses crimes d~ violência. E qual deveria ser o nosso posiciona
mento de oposicionistas aqui, no Senado? Continuar a reptar o Presidente da 
República? Continuar a jogar sobre seus ombros a responsabilidade por tudo 
isso? Eu creio, Sr. Presidente, que é a primeira vez que a Oposição e o próprio 
Partido do Governo devem se aproximar seriamente nesse fator. O País não 

pode se beneficiar, riinguém se bcneficiurlt de u"n1a lnucur~l des:ms. de unw 
corrida para o desliludeiro. para o abismo. 

Como todos sabem, estou no momento sem partido. não estou dentro de 
Bancada, estou ainda vinculado a um processo judicial. De form<t"que nào te· 
nho que consultar ba_ncadas para os posiciOnamentos. a não ser a minha 
consciência. Conversei recentemente com as nossas Lideranças todas. com o 
Senador Paulo Brossard, com o Senador Tancredo Neves. com o SenadM 
Gilvan Rocha, com todos os Senadores. para que reflitamos seriamente sohre 
a gravidade desse momento. E que, ao invés de continuarmos a afrontar. de
vemos abrir um amplo crédito de confiança ao Presidente da República e ao 
próprio Ministro d<.t Justiça, que. por sinal, é um homem desta Casa .. 

O Sr. Humbt•rtu Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR)- ... para que Suas Excelências 
tenham grande autoridade, não autoridade apenas na força, mas a autoridade 
moral da Nação para enfrentar esta febre que, de uma certa forma, ameaça, 
seriamente, a liberdade e a nossa própria continuidade de abertura democrá-
tica. 

Ouço o Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Hurnborto Lucona (PMDB- PB)- Ninguém da Oposição jogou 
sobre os ombros do Presidente da República a responsabilidade por esses a
tentados monstruosos que vêm ocorrendo no País, que culminaram, agora, 
com as bombas lançadas na OAB e no recinto da Câmara de.Vereadores do 
Rio de Janeiro. O que todos os oradores fizeram, ontem, foi exigir do Senhor 
Presidente da República, do Sr. Ministro da Justiça a investigação imediata 
destes tristes acontecimentos e, a apuração das responsabilidades, para pu
nição exemplar dos criminosos. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR) - E não poderia ser diferente. 
Mas, acho que deve haver uma ênfase maior nisso, porque, inclusive esses se~ 
tores que estão organizados para esta violência, têm consciência de que a 
Nação, pelo posicionamento dos seus Deputados e dos seus Senadores, de ne
nhuma forma, compactuo com isto. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Inclusive, nobre Senador, há 
um aspecto que precisa ficar esclarecido. _Segundo a imprensa de hoje, o Se
nhor Presidente da República determinou ao Ministro da Justiça que a Polí
cia Federal se encarregasse da apuração desses crimes contra a segurança na
cional. Mas, ao que consta do noticiário, esta decísão se prende apenas aos 
casos do Rio de Janeiro, não se refere aós demais Estados; então, é preciso 
que se peça que esta decisão seja abrangente, que a Polícia Federal se encarre
gue também de apurar todos os fatos criminosos que vêm ocorrendo em to
dos os Estados do Brasil. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR) - Aliâs, é a censura e o reparo 
que se fazem à medida. E estranho que se procure setorizar uma atuação, 
quando a causa está sendo nacional, ela está sendo abrangente. Ora, se a cau
sa é uma só, se os fatos se sucedem como se houvesse uma pré-ordenação de 
comportamento, não se pode conceber que só um Estado que, por sinal é o ú~ 
nico Estado em que existe um governo de Oposição, a ele apenas se confine a 
atuaçiio da Polícia Federal. Realmente é uma censura a se fazer. Porque, se os 
fatos têm ocorridos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Pau
lo, Rio de Janeiro, Pernambuco, em Brasília, por que apenas no Rio? Essa a 
censura que se faz, esta a suspeita que se levanta. V. Ex• nisso tem toda a ra
zão. E muito estranho, é censurável! Se os fatos ocorrem, de forma abrangen
te, porque se confinar apenas a um Estado a atuação repressora da Polícia 
Federal? 

O Sr. Humherto Lucena (PMDB- PS)- Ê de se perguntar, por exem
plo: o gravíssimo atentado contra o jurista- Dalmo Dalari estaria entregue, jâ, 
a essa altura, à Polícia Federal? 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR) - Não. 
De forma, Senador,- e veja a importância do debate- se por um lado. 

aqui nós desejamos abrir um crédito de confiança, já existe um motivo a debi
litar, em princípio, essa confiança. Por que apenas no Rio de Janeiro? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, este é o nosso posicionamento. Espera
mos que o debate volte a ser encetado nesta Casa com a profundidade que os 
fatos forem permitindo se esclarecerem, porque é um dos instantes bem difí
ceis que estamos vivendo no País. Não creio que alguêm, a não ser aqueles 
que lutam contra a liberdade e contra a democracia, não creio que alguém se~ 
rá ou seria beneficiado por um jogo de violência dessa natureza, 

Termino manifestando à Ordem dos Advogados do Brasil a minha soli~ 
dariedade pessoal e de Senador. Esse organismo, ao longo desses anos, sobre~ 
tudo desses últimos quatro anos, tem dado um testemunho de guarda vigilan~ 
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te das liberdades. As suas administrações têm sido fi~s ao juramento de presiM 
dentes da Ordem dos Advogados e leais à grande classe dos advogados. 

Posso dar um testemunho à Casa de que a Ordem dos Advogados con
correu de maneira efetiva para o processo de abertura. Com a realização do 
Congresso de Advogados, em Curitiba, fomos convidados, alguns Senadores 
desta Casa, e eü lã estive na condição ,de convidado, em comoanhia inclusive 
do Presidente desta Casa, que na êpoca era o Senador Petrõnio Portella, en
carregado de viabilizar a abertura. E S. Ex.t jâ estava com o projeto de abertu
ra elaborado, redigido, e ia para assistir"' à sessão inaugural do conclave, na 
presença de nlais de cem mil advogados. Após os discursos firmes dos seqs 
m~is,legítimos representantes, o próprio ex~Minist:ro Petrônio.Portella, então 
Senador, se convenceu de que a abertura aue esta, v a por aoresentar se coloca
va muito aquém daquilo que os anseios nacionais rePresentavam. E es'se con
vencimento se definiu de forma a mais conclusiva Quando, por unanimida(l~ 

houve grande manifestação preStada em plenãrio a Pontes de Mirab.da e a 
Seabra Fagundes, dois juristas que, na êpoca, se empenhavam em favor da a
bertura. E quando algumas classes se avazitajavam em defesa da liberdade 
eram tidas como esquerdistas ou comprometidas com as esquerdas nacionais. 
Mas ali o Governo nenhuma pecha poderia levantar contra os advogados, 
porque se hã uma· classe que em bloco jamais pode pertencer a um ex,remo ou 
a outro são os advogados, pois eles representam classes dos mais .qiversos 
níveis, cada um ídentificado com as faixas de direito que defendem, ao nível 
da situação econômico-financeira dos seus clientes. 

Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento, na certeza de que.o-Sc::na
do continuará a refletir, com profundidade, acerca desses lamentãveis.'"açonté
cimentos que estão cnodoando e conspurcando o Pafs e a nossa Li~erdadc. 
(Muito bem! Palmas.) 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

SERVIÇO DE COf.tiSSÕES HISTAS .. ESPFCTttTS-"F' ns--•"'Q''i:i:I'OO 
RELATllR~O CORR_ESPOUDENTE AO M~S DE A~OSTO DE 198@:. 

PROJETO DE LEI N9 13/80-CN - Complementar>, que Sen, MARCÜS FREIRE 
"Alter-a. o Decreto-l~i n9 406. de 31 de dezembro 
de 1 968 1 que estabelece normas gerais de direi- Sen, JOSt LINS 

(MCUSAGEM N<? 81/80-CN) I 
to tr-ibut.il"io, e dá outr·as providênc-ias" Dep. P.O:JORATO VIANNA 

JOSt LINS 
LOURIVAL BAPTISTA 
WILDY VIANNA 

PRJI.ZOS 

06,08,80 

P,arecer Proferido, em OS,OR.SO, favorável 
ao Pro.jeto, votando, com restrições, os 
Srs. Senadores J'AISON BARRETO, PEDRO SH!ON, 
e, vencido, o Senador HENRIQUE 'SANTILLO, 

A!=lrovado. 

Parecer proferido, em l2.01LRO, favOrável 
à Mensagem, nos termos de Projeto de Dect'e 

13,08, 80 to Le9'islativo que oferece como conclusão":" 

A!=lrovado·. I
. MENSAGEM N9 82/80-CN.z_ do Se.nhor Pl"esiden~e da Re·l 

pÚblica. submetendo a deliberação do Cone;resso -
5 Nacional O texto do Decreto-lei nl? L 779, de 26 
8 

en. 
de março de 1 980 • que "Amplia o pÍ"azo estabele- D en · 
c ido no Decreto-lei n9 1. 096 1 de 23 de mar-ço de ep. 

1 1 970. que. concede incentivos fiscais ãs empre-1= ~ :neração. e dá outras providências". 

1 MENSAGEM N9 83/80-CN2 do Senhor Pre-sident"e da Re 
1 pÚblica, submet!:!ndo a deliberação do Congresso

- ---+'-- -k----'--------
Parecer proferido, em 12.06.90, favorável 
à .Mensae'Jem,nos termos de Projeto de Decre 

13,0S;BO .to Legislativo que oferece como conclusãõ. ! Nacional o texco c!o Decreto-lei n9 L 7 80 , de lt; Dep. LUIZ VASCONCELLOS 

1

1 
de abril de 1 980

2 
que" Concede isenç.ão do Impos Dep. JOÃO ALBERTO 

to s.:1bre a Renda as empresas de pequeno porte e Sen · JOÃO LO CIO 
dispensa. obrigações acessõ-rias'1 • 

/MENSAGEM U9 84/80-CN..z. ·do Senhor Presidente da Re 
pública~ submetendo a deliberação do' Congresso -I 

0 PAULO GUERRA 
A~lTONIO PONTES 
JUTAHY MAGALHÃES 

13,08,80 

A:9rovado. 

~a~~~~g~~~f~~!d~~r:s 12 
to Leg-islativo que ofer 
votando, vencido, com d 
o Deputado ~iADEU GEARA. l

llacicnal o texto do Decreto-lei n'? 1.781, de 15 ep. 
de abril de 1 980, que" dispõe sobre recursos re Dep. 

l

ceb,,idos pela Compa.i1hia áe -E-ietric-idade do Amapã Sen. 
(CEA), e dá outras providências". 

-.~-----------------------------------+------------- -----+-------~A~or~o~v~ado~- ---~---------
JMENSAGE!'! W? SS/ 80-CN' do Senhor ~residente da. R~ 'ia~:cnesrageornr.o• fenroisdote'rm. emosld2e.oP•r-of!Õje,-tofa-;-doer;-D-veeo-rle 
f1 NpaÚ0b~0i 0c.aa 1, submetendo ã dell.beraçao 

... o texto do Dec-reto-lei n9 1~782~n~~esi~ Dep. ANTONIO DIAS !13,08.RO vtootaLengdois,lavetnivcoidqou,eoosfeerneacdeorcAFom~:O.cNoSnOcCl~~~oR~ 
\de abril de 1 980, que" Institui empréstimo com Dep. VINGT ROSADO ... ..,. . .., 

l
pulsÕrio para absorção temporária de poder aqui=- Sen. RAU1UNDO PARENTE GO. 

;siTivo". I I A~rovado. 

1-----------~-----4':-·--- ---+----+-- --------- -·---:-. 
Instalada a Coinissâo, em 05,08.80, MENSAGEM N9 86/80-CN, pela qual o Senhor Presi'

dente da RepÚblica comunica haver vetado, par -
cialmente, o· Projeto de Lei da Câmara nl? 1.066", Dep. PIMENTA DA VEIGA 
d~_l ~75 (n9 65/76, no Senado F'ederal) 1 que" d1s Sen, RAIMUNDO PARENTE 
poe sobre causa de especial aumento de pena,quaii Sen, BERNARDINO VIANA 
t? aos crimes cont:ra a Administração PÚbl!ca,prã' 
tlcados por ocupantes de cargos em comissao dã 
administração. dire~a e i!}direta~ t-egula a forma 

~e~p~ced1ment'o. e da outras pr~ic:d.:;Õ;cnc;:;':c" ":;s:..."..:•-t----------1-----+IMtalbda a o:rnJ.~, <'~~~ os.os.so. 

PROJETO DE LEI N9 14/80-CN, que" Dispõe so:bre a 
cobrança judicial da D!vid_a Ativa da Fazenda P§ 
blica, e dá outras providencias", 

(fiensagem n9 87/80-CN) 

Dep. FELIPPE PENNP-. 
Dep. JÜRON RIOS 
Sen. JOSt: LINS 

. 24.08.80 
1>1:> Projeto for:n. <:lferecid.-..s 61l_{=ta c oito} OD:nd.l.s. 
& pnu'r"CI9l\.'>-:> o prazo oon.::o..llilo à Ct:la.J.ss.)o, até o dia 2i.0~.80 • 
t'ilt"CCCl" p:r'>f.;.:;icl?, Wl 28,0$.00, í<'IVO.I.i.vel ao i'To:I"W• n:~:~~ t<>n10.0 
do ~t.i~utivo que A;.r>."':ICI'It.l., n::. quo.l IIPl"OY·' ~ t~"Ls n\':i 3,6, 
8,2~,3Z,lS,37,.U,SJ,S6,~7,60,6~; ·~a ocn ~ ... .,de~ 
~,20.l8,0,4'Sl fie.v>:b 1n'Oj1Jd.J~ u 00 ~ 7,9,ZJ,22 e r..•jct~ 
ta as dalub, votan:lo, <."0"4 rCtitr.it;ôca, os Sr». O..~ Ja.'.O cn. • 
Wt'l'O,~.ru:.T".Jt SD.VA c CU\Cll': l:u::lN. -

--~~~~OOb~.~~~~~~--~~~~~------------------·---- ----+- ------ ----1--- Instalada. a ComissãO, em os .. os. ao. -
PROJETO DE LEr _N9 15/80.-CN~ que" Dispõe sobre a ~=~: ~~~N~~AR.ENTE 
~~~a~ba T~~~~~~iv~e d~~n~~i~~s U~~;6~0! ~ ~~~~a~ Dep. RAFAEL FAAACO 
providências • , 

(Mensagem n9 88/80-CN) 

24.08.80 A na.téria foi redistribu!da ao Deplt:.!do ADHEMM. 
QIISI. 

Parecer proferido, em 26.08.AO, favorável ao Proj!_ 
to, na forma apresentada. 

-------------+------- ;,provado.----------- -
PROJETO nF. LEI N'~' 16/8~-C.N" ,que" Altera o valor 
do \'encimento mensal dos cargos que especifica, 
previstos no art. 59 da I.ei n' 5,921, rle 1 !ln, 
e d.i outras providências", · 

(~lensagem n' R9/80-C:N) 

nep, CAR~OS COTTA · 
Jlep, AT.R"ÉRTCO CORnF.TRO 
!icn. ~mRII.O RA!lARI1 

------------------------~------~ 
.. 

30,0R,1W 

I!"st3l.ada a Comissão, em 12.08,80. 
llLJ Projeto foram oferecidas 2 (duas) errerdas. 
Parecer proferido, em 26,08.80, favorável ao Proje 
to e contrário as emendas ~ 1 e 2,e apresentandÕ 1 • 

a arerrla. n9 3-R. 

~\provado • 
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NCH2RO E EN:S~TA DA PROPOSIÇf..O 
PRESIDENTE 

V. PR'SSIDl:::NTE 
•• t.~n• 

~~~~Hrn:~a ~~~u~~~Ffj~~~:~~~;~~i ~~~:;~~~~!h~~~~ ~g~: ~fh~~rin ~~~NV{ ~qA 
mc-irn Instânci_o., c d1i" nutT:r.s p:i--Ovi1lêncins":- nep, .l.\TJH) 'IAr.AJJl)'ir:s 

{'!ensnr,cn n9 90/RO-\N) 

Dep. JOÃO HERCULWO 

PRA 'lOS 

In!'.tnl<Hla a \.omissão, em l~.M>._Rn. 

~ 1, n~. RO lV::J Projeto foram apresentadas 6 (seis) emm::ias. 

j:rtoOC: c:'~fu:~o~ ~::130, favorável ao Prg 

l'lprovado. 

MENSAGEM N9 91/80-CN~ pela qual o Senhor Presi
dertre da. República. comunica haver vetado, par -
cialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 3, de 
1 9711- (no Senado Federal), que" altera a Lei n9 
5.988, de llt de de:tembro de 1 973, que ree;ula_o 
direitos autor>etis, e dá outras t:•tôVid~ncias". 

Dep. SALVADOR JULIAUl;L · 
Sen. HELV!DIO NUNES 31.08.80 

Instalada a Comissão, em 13.08,80. 

Felatõrio proferido, em 28.0B.RO, aprovado, na 
fonna apresentada. 

MCNSAGEli rn 91/BO-CN, pela qual o Senhor Presi
dente da RepÚblica comunica haver Vetado~ par
cialmente, o Projet:o de Lei da Câmara n9 42, de 
1 979 (no Senado Federal), que 11 dispõe sObre o 
-transporte rodoviário de cargas, e dá outras 
providencias n. 

Sen. HENRIQUE SAN'l'ILLO 
Dep. MÁRIO STAHH 
Dep. ODULFO DOMINGUES 

~~~~~~~-a 0~a L~~s~iç! B ~:~;;~i ~~e~s~~~~ ~e s~~~~ Ju Dep · ~Ht~o r~~i~~LOS 
Grosso do Sul, e dá outras providências"· ~:~: BERNARDINO VIANA 

(Mensagem n9 93/80-Ctn 

'PROJETO D:C LEI N9 19/80-CN, que 11 Dispõe sobre a Sen. ADALBERTO SENA 
criação de cargos em Órgãos dos_ ServiÇos Auxli~~ Sen, J,qRG:C KALUME 

~~~s ~a e J~,it~~~r~~ ~;~~f~~~ci:~~~al e dos Territ~ Dep, JOSIAS LEITE 

MENSAGE."' N9 97/80-CN, pela qual o Senhor Presi -
dente da República comunica haver vetado, par - Dep. JOÃO GILBERTO 
c1almente, o Projeto de Lei n_9 9, de 1 980-CN Dep. D"JALl•tA BESSA 
que" Define a situação jurídica do estrangeiro Sen. BERNARDINO VIANA 
no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração 
e dá outras providéncia.s". 

HENSAGEM N9 98/80-CN, do Senhor Presidente da Re 
pública, submetendo ã deliberação do congresso-

5 Nacional o texto do Decreto-lei n9 J... 783, de 18 
5 

en. 
de abril de ! __ 980, q:u~" Dispõ= sobre o _I~posto · 0 :

0
• 

sobre Operaçoes de Credito, Cambio e Seguro, é P• 
sobre Operações relativas a Titules e Valores Mo 
biliãrios". 

MENSAGEl-l: NQ 99/80-CN, do Senhor Presidente Ja Re 

JORGE KALUME 
LOURIVAL BAPTISTA 
PEDRO CORRtA 

pública, submetendo ã deliberação do Congresso Dep. ANTONIO DIAS 
Nacional o texto do Decreto-lei n9 L 784, de 28 Dep. ODACIR SOARES 
de abril de 1 980, que" Fixa vencimentos_ para Sen, ALMIR PINTO 
cargos da Magistratura da União e do Distrito F 
dera1 e Territórios", 

MENSAGEi1 N9 100/80-CN, do Senhor Presidente da 
República, submetendo i deliberação do Congres
so Nacional o texto do Decreto-lei n9 1. 785, de 
13 de maio de 1 980, que" Altera a leçislação r 
ferente ao Imposto Onico sobre Lubrificantes e 
Combust!veis e dá out;ras providências". 

S~n. JOSRGE KALUME 

Sen. L.UIZ CAVALCANTE 

Dep. TEL."!O 1\IRST 

PROPOST!-,$ DI: EMWDA i\ COf!STITUIÇÃO N9S 39 e Dep. TARC!SIO DELGADO 
t;1/80-C!l, que" Acrescentam arts. ao Título V - Dep. BOU!ffi.CIO DE ANDR 
das C.isposições G~ru.is e Transitórias dei Consti- DA. 
tuiçã.o Federal". 

I Sen. ALOYSIO CHAVES 

31.08.80 

31.08.80 

Inst_alada a Comissão, em 13.08_,BO. 

Instalada a Comissão, em 13.08 .80. 

Parecer oroferido, en 26.08.80, favorável ao Pro 
jeto, na" forma apresentada. -

Aprovado. 

Instalada a Comissão, em lt;.08.BO. 

19.09.80 1'D Projeto for<Jm a!Jresentadas 4 (qu.."l.tro) ~~rd.Js. 

I': 

15.09. 80 

15.09 .ao 

15.09.80 

Parecer oroferido, Er.l 28.0"8.~0, favorável .ao Pro 
jeto, noS terrros do SUbstitutivo que oferece, ·00 
guul aCX~lhe, em parte, as EIDen::la.s n9s 1 e 2, c 

:.~=~a~~ ~Q 5-R ~jeitando as dcnuis. 

Instalada a Comissão, em 27.08.80. 

Instalada a ComissãO, em :2"8.08.80. 

"1nstalada a Comi.ssão, em 28.08.80. 

Instalada a Comissão, em 28.08.80. 

lO.OG.SO 1 ;,~r~r~~~a~g_g 8~~~~o concedido ã Comis'->du, 

~.:::; Proposta~ foi oferecidu 1 (um<J.) .::-mcnd<J.. 
Parecer proferido, em 07.08.80,contrârio a Pro:_x:J-S
ta e a emerda ,votando, vencido, o Sr.senador N?' 
~ CI'\Mi\.~; o::m declaração de voto, os Srs.séna 
dores JAIOON B1\RREI'O,LÂZA.t0 B.ll • .'aJZA,aJNHA LIW. e -
ClepUtados .JOliJ GILEERI'O e R:IBERTO FREIRE. 

---'---~---- ---------f---------'-t----t-"A"'?roVad"""""o"--. --------___ _ 
PROFOSTA DE EHE!lDA À CONSTITUIÇÃO N9 44/80-CN , Sen. ORESTES QU~RCIA 
que" Alt:era o § 59 do ar·t. 51 e acrescenta pará- Sen. PASSOS PORTO 
grafo ao art. 56 da Constit-uição Federal·"· Dep. ALTAIR CHAGAS 

.C prorrogado o pr;:J.zo c-oncedido à Camiss.:i.o, 
17.0'6.80 at.:! o dia 17.08.80., 

Ert_, !B.OB.::JO, o senh?r Presidente da COnissão deter 
mina, de acordo cem o art. 20 do Regirrcnto Ci:m.m, -
que a ratêria seja relat..:rl:l, oral.Jrente en Plenário. 

~------------------------~----------~~----~~--wro __ . ------~----------
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--
I~C:-:ERO E DttNTA DÀ PROP~SIÇAO 

PRESIDENTE. 

!,;~~iOENTE PRAZOS . OBSERVAÇCES . ' .... 

117.06.80 

--
PROPOSTAS DE EMENDA ~ CONSTITUIÇÃO N9S 45 e Dep. JOSt COSTA t ~rorrogado o pra:to conC:editlo~à. Comisllõ4o, 
46/80-CN, que'' Restabelecem a norma de votos dos Dep. FRANCISCO ROSSI atê o dia 17.08.80. 
membros do Congresso Naciona~, considerados jun Sen. HELV!DIO NUNES nn, lB.oa.so, o semcr Presidente&. CCmissi:J. deter t:amente, para aprova.ção de Emenda ã Constitui = mina·, de aca:do cxn o art. 20 do ~ Q:l:ua -; 
çio". que a 1111.tir1a ll8ja relat.ed!l, c:raJsente em Plenirio. 

----
PROPOSTA DE EKENDA A COSNTITUIÇÃO U9 48/80-CN 

~ 
Dep. AUDALIO DAtlTAS t ~rorrog.ado o prazo concedido à Comiss:ão, 

que" Alter a a redação do S 35 do art. 153 Dep •. ODULFO DOMINGUES 24.06.80 ate o dia 24.08.80. 
Constituição Federal" Sen. JORGE KALUME Eh, 2S.OR.80, o 5enOOr Presidente da Canissio tiete;:: 

I!d.m., de acordo cem o art. 20 do Qeqimento CO!un , 
que a lTfltéria seja relatada c::r:al!tl!nte em Plenirio. 

--
PROPOSTA DE EMENDA A COSNTITUIÇÃO N9 49/80-CN, Sen. FR:ANCO MONTORO 

Parecer proferido, an 14.08.80, pala rejeição da 
15.08.80 Proposta, cxm votos venci.dos, dós S:rs.Sen.sdores 

que" Restaura o pleno direito ·de grev.e sem res- Sen. ALOYSIO CHAVES 
HMI:DS ~,Pmro S:JH::fi, H&t:l'ES CNW..E,HENRICUE I n'ição de qualquer na<ureza". D~p. RICARDO ri0ZA Sl\Nl'nU) e Dep.lt.ados CJI...qi,CS SAN'~,AURei.Io ~~ 
!l:'NAN Tl'IO e }lll)1i.IJO DA.''m\5. 

~.~ 

L--- -
PROPOSTAS DE EMENDA .Ã CONSTTTUIÇM N9S 50, 54 e Sen, LÁZARO BARBOZA Parecer :?referido, em 05~08.80,~ i Prc:t>::!, 
55/SO-CU ~ que" Modificam dispositivos dos arts. 

Sen, LENOIR VARGAS "19,08,80 
ta n9 50, e 1~ pre:jlk3icialidade das_~ n9s 54 e 

101,102 e 165 do text:o Const'itucional, es"tabele- 55. 
cendo aposentadoria dos professores aos vinte e D~p, AFRfSIO VIEIRA L.!, 

~-cinco anos de serviço", MA. 

- --
PROPOSTAS· DE EMENDA ). CO_NSTI~UIÇÃO NII?S 51 52 e 

Dep. ALBERTO GOLDMAN As Prâ:ostas for.m1 ofereci.daS 3 (trêa). errendas. 53/80-CN, que: Dispõem sobre prorrogação de man-
d.atos e eleiçoes de Prefeitos~ Vice-Prefeitos e Dep. GILSON GIBSON !9.08.80 Parec::êr arofer1do1 em 07.00.80 ~à~ 
'lereadores" • Sen. .MOACYR DALLA da n9 3 é pela·,rejrrl'Ma11~ das Pr"opC:1StaS de 

n9S 51,52,53 e das~ n9S 1 e 2. 

._-, . i 

. 

---------------PROPOSTAS m: EMENDA J\ CONSTITUIÇÃO N9S 56 e 
57/80-CN. que" Acrescenta parágr-afo 49 ao art. Dep. CELSO PE:ÇANHA 

15.08.80 Parecer ~ido, em l4.08.M, :?Qla .aprwação da 
176 da Constituição Federal, es"tâ.belecendo a Dep. OSWALDO COELHO Pro!_X)st:a r9 57 e !Je1a. !X9-ju:ll.cialidade da Propos-
obrigatoriedade de a União aplicar. parte de sua Se:n. JUTAHY "MAGALHAES ta de n9 56. 
receita tributária na irca de educação". 

A~. 

E~ o;;;;-~ ã Cr::missão,. até. · • 
PROPOSTA DE EMENDA Jl. CONSTITUIÇÃO N9 58/8o-·cN Sen. MAURO BtNEVIDES o dia 16:09~80(irinta dias). 

ue" Acrescenta i tem ao art. 44 da Constituição • 
jo!~· LENOIR \'ARGAS 11.oa.ao 

~dera!, relativamer11:~ ã auto~i~ação para empré.! p. "JOSIAS LEITE i 
l.mos., aval ou operaçao de credl. to em favor de 
~presa pri'llada 11 • 

t prorro:}ado o prazo oonoedJdo .ã <:anissão, ati" 
o dia 16.09.80 (trinta di.as). 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NII?S 59d_60,6l, D"ep. J]IMENTA DA VEIGA 17,08.80 62,63 e 66/SO-CNz. qutt" Alteram a redação e dis Dep, SIQUEIRA CAMPOS 
positivos do Capl.:tulo VI do Título I, acrescen'f~ Sen. ALOYSIO CHAVES 
item ao art. sr, e suprime o Parágrafo único do 
art:. 15~ da Constituição Federal". 

I 

-- t ~ o prazo cx:n::e1ido i O::rail~ ati · A • I 

i PROPOSTA DE EMENDA A CONS'l;'.ITUIÇÃO' N9 64/80-CN Sen, NELSON CARNEIRO o dia 21.09.80 (trinta dias)· 

• Sen • PASSOS PORTO 22,08,80 
. q~e" Acrescenta inciso ao ar"t, 20 pa Constitui - Dep. FERNAl'lDO MA"GALHAE: Ç<ln Federal". · 

--- -- - --
PROPOSTA Dt: EMENDA A CONSTITUIÇÃO N9 65/80-CN, Dep, GERALDO FLEMING ""'"""'" proferlilo, "" 21.08.80, pela ~da I 
que" Assegura às policias civis e militares a Dep. PAULO STUDART 22,08,80 Proposta. 
percepção de um adicional de risco de vida", Sen. RAIMUNOO PARENfE 

..-.-. 
-- ----Instalada a. Comissão 1 em 0",08,80. I 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N9 67/8IT ... C~l 2 Sen. ROBERTO SATURNINO 
que" Dá nova redação ao art , 16 9 da Const i tuiçao Sen. LOURIVAL BAPTISTA 29,,08,80. 
Federal". Dep. HORÁCIO MATOS 

·-t-- ----
'PROPOSTA Dt EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9 68/80-CN 1 AUDÁLIO DANTAS 

Instalada a Comissão, em 04,08.80. 
I que" ReVoga o ar't. 162 e o -5 29 do art. 166 e· al Dep. E p::cn:ogado o !%aZO concedido i caaiaSão, até 

Dep. ADEMAR GHISI 29;os.ao 

I 

tera a redação do inciso XX do art, 165 .e do ar"t o dia 28.09.80 (trinta dias}. 
l66 da. Constituição Fedepal", Sen. LENOIR VARGAS 

- c~b-- --· 
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:;'C:·:~RO t 1:1-:i.:~t'i'A DA PROPOSIÇ1i.O 
PRESIDE:NTI: 

V. PRESIDENTE 
RC ·~OR 

PRAZOS 

PROPOSTAS. DE EMENDA J1. CONS'l'I'l'UIÇJ\.0 N9c 69,77 e .'icn, .JOSf'! IHrHA 
78/80-CN, que" Alteram as aU.neas c e d do Pará Scn. !l,o\P!H~Iln I'Ar~F'\1T O<l,O!I.IHl 
~~~:~ único do art. 15l_da _constitüiçãõ Fede -= nep. FnANCJ~rn REN.JA'H~ 

rr .• ~r.~'T\:::: ~,:' !"!·~~T):\ :\ CO~STJTlrH'ÃO N9S 70 r ncp. Pr:DRO SNtPATO 
71/"l n-r:~;, !JllCn-- íl)rnnM o niimc ro cle Vcrc:1dorcs pro ncr. .·',~ll,·',~.N1 .. ro

1 
... .','.",,~11r .. ~rnrn prlrcior:wi :1 populac;5o do lltmicípin". ~cn. ,.Jf " 

Pftn!'n~TA r.r: r:~I[~T'JA ~ C:Cl~STrTfi{C"j~n N' 72180-t~ 
quC"" ,'lcrcsccntn inciso no :~.rt. <11\ dq C:Ort!"titui
çiio FcdC'r<~ 1 ". 

~cn. '1"111W RFt-;FVrnr:s 
c;C'n, AL'1IR PTNTn 
TIC'p. rrnNni~\TO \'IAS!\\ 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N9 74/80-CN • Sen. MAURO BENEVIDES 
que" Altera o art. 102 da CoRstituição Fede -
r.al". · Sen. ALMIR PINTO 

Dep. AUGUSTO LUC prA 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO U9 75/80-Cll 1 

que" Exige, para a reapresentação de proposta de Dep. JOÃO LINHARES 
emenda ã Constituição, na mesma lezislatura, ~ Dep. ~~~S~~s~gRTO 

~:~~n:t~~a S~~a~~!o~i~e~~~~i~!a oe~~a~e~~~~~dí~ ~ Sen. 

c ias". 

PRO?OSTA DE EHENDA Â CONSTITUIÇÃO N9 76/80-CN, 
que" Restabelece o sistema do voto direto nas Sen. HUMBERTO LUCENA 
eleições para Governadores dos Estados e para Se Sen •. LOMENTO JONIO~ 
nadares da República". - Dep. EDISON LOB1iO 

(Z.1ensagem n9 95/80-CN; n9 6:.:1/80, na origem) 

PROP.OSTA OE E.~lENDA A CONST:i:TUIÇÃO N9 79/80-CN 
qc.e" Altera a redação do a.rt. 21, item IV da 
Constituição Federal". 

Dep ~ CELSO CARVALHO 
Dep, HONORATO VIANNA 
Sen'. RAIHUNDO PARENTE 

PROPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISLli.TIVA N9 02/79-CN , Sen. ORESTES QU~R,CIA 
que" PropÕe delegação de poderes ao Senhor Presi Son. PASSOS PORTO 
dente da RepÜblica para elaboração de lei, insti Dep. AFR!SIO VIEIRA Lf 
tuindo norfl"las fundamentais para o zoneamento in- tU\. 
dustriàl nas áreas críticas de poluição, e deter 
minando outras providências". -

PROPOSTA DE DELEGAÇJi.O LEGISLATIVA N9 04/79-CN , 
que" Pr.opÕe delegaçlio de poderes ao Senhor Presi Dep. CARDOSO FREGAJ;>ANI 
dente da República para eleboração de lei crian-= De?. GEN~IO DE BARROS 
do o Ministerio da Produção Animal e determinan- Sen. AFFOI'lSO CAMARGO 
do outras providências". 

PROPOSTA DE DELEGAÇ~O LEGISLATIVA N9 05/79-CN 1 

que" Propõe delegaçao de poderes ao Senhor Presi Sen: HENRIQUE SANTILLO 
dente da República para elaboração de lei dispoii Sen. ALBERTO SILVA 
do sobre o desdobramento do Ministério das MinaS Dep. CARLOS SAN'ANNA 
e Energia em Ministério das Minas e Ministério 
de Energia". 

PROPOSTAS DE OI:LEGAÇÃO LEGISLATIVA N9S 6,7,e 8/7 
-CN, que .. Propoem delegação de poderes ao Presi- De?. 
dente da República para elaboraçào de lei dispo_!! Dep. 

~~i!~~~~ ~a c~!~{f~a d~s d~i~!~~;~:os da Mulher e d Sen. 

PROPOSTA ~E DELEGAÇ~O LEGISLATIVA No;> 1/80-CN ~ Sen. 
que" Propoe delegaçao de poderes ao Senhor Pres.!_ Sen 
dente da República, criando um parque alcoolqui- 0 • 
rrico no litoral do Estado do Pia.ui". ep. 

PROPOSTA DE DELEGAÇÃ-O LEGISLATIVA NQ 2/80-CN , 
que" Propõe delegação de poderes ao .Senhor Pres.f. Dep. 
dente da República para elaboração de lei crian- Dep. 
do o lnsti tu to Nacional do Babaçu, e determinan

J"O.NIA r~RISE 
LEUR Lm~NTO 
ALMIR PINTIJ 

AGENOR r1ARIA 
LUIZ CAVALCANTE 
OSHAR LEITÂO 

GILSON OE BARROS 
JOÃO CARLOS DE CAR 
LI. -

do outras providências". Sen. RAirtUNDO PARENTE 

fl9.09.1!0 

16.09.80 

16.09.80 

23,09,80 

23.09.80 

Sexta-feira 5 4231 

09St:RVAÇ0E:S 

Instalada a Canissão, en 12.08.80, 

A Proposta n9 69, foi oferecida 1 (UM} merda, 

ln.st<Jl:td:i a romiss:io, cm l?,ll't,!lO., 

Instalada a Comissão, em 19.08.80. 

Instalada a Comissão, em :;_9.08.80. 

Instalada a Comissão, em 26.08.80. 

;.presentação de emendas nos dias 27/8 a 
3/9, . 

Instalada a Comissão, em 26.08.80. 

A [.~roposiçao é retirada da Com1ssão,pclo 
autor, tendo em vista a mesma achar-se pre 
judicada. -

Aguarda parecer do Relator. 
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PRESIDENTE 
l~C:::SRO E Li'~!:~TA DA PROPOSIÇJi.O ~; ~ ~;~ ~ OLNTE: 

PRAZOS O:SSL:RVAÇ0ES 

PROPOSTA DC DELEÇ.{I.ÇÃO LEGISLATIVA N9 3/80-CN , 
gue" Propõe delegação de poderes ao Senhor Pres.! 
dente da República para criação do- Ministério do 
Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras provi-
dências". 

Sen. MARCOS FREIRE 
Sen. BERNARDINO VIANA 
Dep. NELSON MORRO 

Aguarda ~arecer do Relator 

PROPOSTAS DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N9S 4 e 5/80-
-CN, que" Pr-orcem delegação de_Poderes ao Senhor 
Presidente da República para elab_oração de leiz 
dispondo sobre a criação do Ministério da 1\m!Õlzõ
nia ou o desdobramento do.Min.i,st€rio do Interio 
em Hinistério do Desenvolvimento Reg~onal e tU -
nistério da Amazônia". 

Dep. Nt:LIO LOBATO Instalada a Comissão, em lR.OS.BO. 

Der. 1\NTC?INIO FERREIRA' 
Sen. ALMIR PINTO 

Comissões instaladas ....••..••••••• ·-·~ ••••••••••••..•.•••••••..••• ~- .•..••••.•.. 24 

Reuniões realizadas ....••.•.•••••••.•••.••.••••.••••.•••••....••• •-•••• ~······ .• 50 

Emendas apresentadas pe-rante as Comissões ...• ~ ..........•••...•••••..•.•.•.••.• il4 

Pareceres proferidos .•..............••••••.••...••.•.•.•.••.....•.....••.••...• 19 

Vetos .•..••...•••••. ~·-···-····· ..•.••.•••••••••.•••••.•..•••••••••.••••.••••.• 3 

Expcdintes encaminhados aos Srs. membros das Comissões ... _ ...•.................• 2. 010 

Of:ícios remetidos .••••...•.•••....••••.•.•••••...•••••••.•••••••....••••......•• 27 

Atas publicadas .•....••..••......•••••••••••••...•..•••.••••.•...••••••••..•••• 24 

Telex e-nviados .•....•••..••.•...•••••..••.•.•....•...•.•..••••.•.•.••••••...•.• 23 

Brasília, em 31 de agosto 

de 1 980 

A1feu de Oliveira-Chefe 

d_o SeJ:'viço de Comissões 

Mistas. 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUE:RITO 
(Resolução n• 01, de 1980) 

II• REUNIÃO, REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE I980. 

Às dez horas e trinta minUtos do dia dez de junho de mil novecentos e oi
tenta, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Senhores Senadores Orestes Quér
cia (Presidente), Murilo Badaró (Relator), Bernardino Viana, Eunice Mi
chilles, Lázaro Barboza e Evelâsio Vieira, reúne-se a Comissão Parlamentar 
de Inquérito, criada pela Resolução n'il 01, de 1980, destinada a examinar a 
violência urbana, suas causas e conseqUências. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema, Jutahy Magalhães e Nelson Carneiro. 

f: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após é dada 
como aprovada. 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente esclarece que o objetivo 
da presente reunião, é ouvir os depoimentos dos Senhores Doutor Renê Ariel 
Dotti, criminalista do Paraná e do Doutor José Tavares da Silva Neto, Depu
tado Estadual pelo Paraná. 

O Senhor Presidente concede, primeiramente, a palavra ao Deputado Jo
sé Tavares da Silva Neto, que dentre outros assuntos, aborda o desordenado 
crescimento demográfico, o êxodo rural, a concentração de renda nas mãos 
de poucos, a falta de assistência médica, as injustiças sociais aos trabalhado
res, a precariedade do ensino de }9 (primeiro) grau, causas que, indiscutivel
mente, contribuem para o aumento da criminalidade. 

Discorre sobre a ineficiência dos órgãos governamentais encarregados 
da recuperação dos menores delinqiientes, citando como exemplo a Escola 
Correncional .. Queiroz Filho", no Paranã, verdadeira universidade do crime. 

Aborda a inoperância da polícia paranaense, que julga ineficiente e 
omissa no combate ao uso e tráfico de; _entorpecentes. 

A seguir, faz uso da palavra o Doutor Renê Ariel Dotti, que dentre ou
tros assuntos, aborda a necessidade da movimentação de diversas frentes 

para o combate à violência e a criminalidade, assim como a implantação de 
uma educação efetiva e de medidas de natureza econômico~soci'!.l e política. 

Defende a criação de um Instituto Nacional de Crimfnologia, para um 
levantamento mais preciso dos índices de violência e criminalidade no País e a 
reformulação do Código de Processo Penal. 

Na fase interpelatória, fazem uso da palavra os Senhores Senador Muri
lo Badaró, membro da Comissão, Senadores José Richa e Leite Chaves e 
o Deputado Nivaldo Krüger, que mesmo não fazendo parte da Comissão, 
puderam, também, participar dos debates. 

Encerrando a fase intefpelatória, o Senhor Presidente agradec~ a pre~ 
sença dos depoentes. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Eli
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão? lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, 
juntamente com o apanhamento taquigráfico da presente reunião. 

ANEXO À ATA DA II• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUERITO. CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• I, 
DE I980, DESTINADA A EXAMINAR A VIOLENCIA URBA
NA, SUAS CAUSAS E CONSEQDENCIAS, COM PUBLI
CAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR 
PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR ORESTES QUER
CIA. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Vamos dar por iniciada a 
reunião da II• Comissão Parlamentar de Inquérito que examina a violência 
urbana, suas causas e conseqUências. 

Hoje, nós temos a satisfação de contar com a presença de dois ilustres 
depoentes do Estado do Paranâ, Dr. Renê Ariel Dotti, Criminalista da capi
tal do Paraná, que inclusive foi membro da comissão que analisou esta ques
tão por pedido do Ministério da Justiça; e a presença também do Dr. José Ta
vares da Silva Neto, Deputado Estadual do Paraná e com uma folha muito 
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grande de serviço prestado como delegado de polícia e conhecedor do assun
to. 

Portanto é uma satisfação muito grande contar com a presença dos dois 
ilustres depoentes à II• reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Iniciando os trabalhos, ouviremos o Deputado José Tavares da Silva Ne-
to. 

O SR. JOSÉ TAVARES DA SILVA NETO-Sr. Presidente, Srs. Par
lamentares, é para mim motivo de grande honra participar desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Inclusive aproveitaria a oportunidade para cum
primentar o Congresso Nacional, mais especificamente o Senado Federal na 
pessoa de V. Ex' que houve por bem, em feliz hora, requerer a instauração 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as causas e conseqüên
cias da violência urbana neste País. 

Realmente é um assunto dos mais sérios e que tem preocupado a todos 
nós. Toda a população brasileira, no dia-a-dia, tem sido vítima dessa violên
cia. Portanto um dos assuntos mais sérios e que infelizmente vinha sendo rele
gado a planos inferiores pelas autoridades deste País. 

Nós, na condição de Parlamentar, na condição de representante de uma 
parcela do povo do Paraná, aqui viemos, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, 
para discorrer sobre a violência, suas causas e conseqüências em face do alto 
índice de criminalidade que hoje impera em todo o País. 

Indiscutivelmente o modelo econômico, a concentração de rendas nas 
mãos de poucos em detrimento de toda a população que vive marginalizada, 
é sem dúvida o reflexo de um regime capitalista monopolista implantado no 
País. Isto é também reflexo da implantação, em nosso País, desse capital es
poliativo representado pelas multinacionais. 

As grandes concentrações urbanas, o êxodo rural, para nós que somos 
oriundo de um Estado eminentemente agrícola. Tem contribuído indiscuti-
velmente para o aumento da criminalidade: . 

a) marginalização por que passa grande parte da população que vive no 
campo; 

b) injustiças soCfaJs C: Trabalhistas; 
c) falta de assistência médica e odontológica; 
d) falta ou a grande precariedade do ensino de 19 grau; 
e) mecanização e prevalência da máquina sobre o homem; 
O substituição· de culturas que dependem de mão-de-obra por outras 

que não dependem; 
g) erradicação dos cafeeiros, especialmente nas regiões onde essa cultura 

sempre predominou em razão de suas terras. 
Em decorrência desses fatores ocorre o desordenado crescimento demo

gráfico, que é em última análise, responsável pelo aumento do desemprego, 
diante do diminuto mercado de trabalho, o que por sua vez leva o homem a 
delinqUir para sobreviver. Acrescente-se a ·isso, a precária e injusta distri
buição de renda que hoje se processa no País. 

. A esse propósito, eu citaria o seguinte quadro: segundo o IBGE, em pes
quisa recente - e esse problema angustiante tem até mesmo se agravado 
de forma bastante eloqüente - somente em São Paulo, a percentagem de 
analfabetos chegou a aumentar entre 1977 e 1978 de 16,9% para 17,5%; do 
mesmo modo que a parcela economicamente ativa, de São Paulo, que ganha
va menos de um salário mínimo elevou-se, no mesmo período, de 22,9% para 
23,9, perfazendo mais de dois milhões e quinhentas mil pessoas, enquanto de
crescia a população dos que recebiam mais de 5 salários mínimos, numa per-
centagem de 18,5 para 17,~. - --

ls~o ~~do s~m contar os milhões de paulistas sem qualquer rendimento 
que ~tmgma hoje 39% da população de mais de dez anos, que não têm nem 
carteir.a de trabalho, o que daria uma percentagem de 28,7 dos empregados, 
em CUJas casas não hã ãgua, corresponde a um milhão e duzentos mil do
micílios, correspondendo a 23,5% do total da população; nem esgotos, corres
ponde a dois milhões e quinhentos mil domicílios, numa porcentagem de 48% 
do total da população; nem luz elétrica, numa população de 300 mil do
micílios, numa porcentagem de 7% do total da população. 

Esses dados são extremamente significativos, pois se refere a São Paulo 
mostrando a precariedade das condições de vida no Estado mais desenvolvi~ 
do n~ País, com o dobro da renda per capita brasileira. Imaginemos pois a si
tuaçao dos outros Estados brasileiros. 

Minha experiência constitui a razão maior da minha presença nesta CPI, 
motivo de muita honra, pois é altamente oportuno para que eu possa dizer ao 
Senado da República, ao Congresso Nacional, algo que vi durante a minha 
curta porém intensa carreira de policial no Estado do Paraná. 

Esses fatores são grandemente os responsáveiS pelo seguinte qua
dro: .. rico pode até ser condenado, mas para cadeia não vai". Os exemplos 
estão aí para quem quiser- ver: as cadeias e as penitenciárias estão cheias de 

pessoas absolutamente pobres. As conseqüências familiares disso são as mais 
dramáticas. Por que essa disparidade? Para uns poucos tudo e para a grande 
maioria a lei com o seu rigor? 

Diante desse quadro criminal que haveremos de descorrer nesta CPI, 
mais especificamente, repito, em razão da nossa modesta experiência na pre
venção e no combate à criminalidade em meu Estado, um dos problemas 
mais graves para nós é o problema do menor. 

Sei que neste Congresso, esse problema jã foi assunto em 1976, através 
de uma CP I. Portanto não haverá necessidade de que este Deputado se alon
gue muito nesse problema. 

E preciso que o Governo se conscientize e o faça seriamente, da gravida
de que envolve a atual situação do menor, o qual se encontra total e definiti 
vamente desassistido. A d~linqiiência juvenil, com bastante incidência no 
quadro negro de violência urbana, é um problema que há muito vem preocu
pando os pais, educadores, autoridades e especialistas, não somente no Bra
sil, mas de todos os países em desenvolvimento. Aqui, a própria Câmara Fe-
deral, através de uma CPI em 1976 pode questionar e avaliar quão grave e 
sério é o problema, dispensando, inclusive, de minha parte maiores comen
tários à respeito. Todavia, nunca é demais lembrar, que a delinqüênciajuvenil 
começa aparecer no meio familiar, manifestando reações violentas e muitas 
vezes agressivas entre pais e irmãos. Desenvolve-se em grande escala nas 
grandes cidades, nos subúrbios, e nas favelas. 

Infelizmente, os órgãos governamentais encarregados de prevenir, reedu
car, de recuperar os menores delinqüentes, nada ou quase nada tem feito nes
se sentido. O que temos assistido é exatamente o contrârio. A maioria de me
nores delinqüentes, rei~cidentes, são oriundos desses institutos, exemplos 
típicos: FEBEM e FUNABEM.E no meu estado as coisas não são menos dife
rentes. Lá existe a Escola Correcional .. Queiróz Filho" 1 verdadeira universi
dade do crime. Qual oU quais as causas? Realmente, qualquer plano ou suges
tão que se queira apresentar, haverá por certo, de encontrar o grande óbice de 
sempre: a falta de recursos. Dir-se-ia que este fato r constitui-se em denomina
dor comum de todo o fenômeno relativo à prevenção e repressão à criminali
dade. O argumento é procedente. Todavia, nesta faixa especial da mais vee
mente importância, é manifesto que o Governo deve cogitar de obtenção de 
recursos para enfrentá-lo, sob pena de se tornarem líricos ou inócuas quais
quer proposições Oferecidas. 

Mas a bem da verdade é preciso que se diga que as condições estruturais 
tais como: pessoal despreparado e até com vínculos com menores delinqüen
tes (recolhidos a esses órgãos de custódia e tratamento) tem contribuído em 
muito para a reincidência juvenil em ·nosso País. . 

O Governo, sem dúvidas, é o grande responsável por tudo isso. Primeiro 
por permitir nesSes organismos, pessoal sem a menor qualificação para tanto. 
Segundo, por que à nível educacional, lamentavelmente, nada tem sido feito. 
A pré-escola, que C!eve ser mantid·a e desenvolvida pelo Governo não o é. 
Aliás, em termos de pré-escola no Brasil, a nível oficial, nada existe. Existe e 
tão-somente a nível particular e, a custos excessivos. Somente filhos de ricos é 
que têm acesso à esse tipo de educação. E os filhos dos pobres, os menores ca
rentes e a abandonados continuam como tal. Aprendendo o que a vida lhes en
sina. Delinqüir para sobreviver. !': realmente um quadro desolador e, por que 
não dizer respeito até à própria Segurança Nacional. 

Um outro assunto, também vivido por nós e que infelizmente podería
mos dizer que nada, absolutamente nada, tem sido feito pelas autoridades en
carregadas deste País, é o problema do tóxico, verdadeiro câncer junto à so
ciedade. 

4) Os interesses econômicos são de grandes proporções. A inoperância 
da polícia inclusive da polícia federal, contribui indiscutivelmente para, atra
vés dele (do seu uso), o crescente aumento da violência urbana em nosso País. 

Quando aos delitos sexuais, isto eu pude viver na prática, combatendo os 
crimes na minha curta porém intensa carreira de delegado do Paraná. Os deli
tos sexuais, via de regra, são praticados por indivíduos sob efeito de substân
cias entorpecentes. Verdadeiro câncer que destrói aOs poucos, em benefícios 
de poderosos traficantes (via de regra impunes, graças ao seu poderio econó
mico e até político) a nossa juventude. As autoridades deveriam e devem en
carar com mais seriedade esse problema. 

Sobre esses fatos, trago um dado alarmante, apenas do Estado do Para
ná. Dados estatísticos fornecidos pelo próprio Governo do Estado. 

Apenas para que V. Ex•s tenham uma noção rápida de como esse 
problema é tratado, a nível de Paraná, pelas autoridades responsáveis pela se
gurança pública, quer estadual, quer federal, eu citarei apenas relacionado ao 
ano de 1977, dados da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Paraná, relacionados com o uso e posse de substâncias entorpecentes. Para 
que V. Ex's tenham uma noção de como a Polícia é inoperante, é ineficiente, 
é omissa, e muitas veZes conivente, diante de um problema gravíssimo que 
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destrói a sociedade, principalmente a juventude. Analisem, Srs. Parlamenta
res, quão ineficiente, quão distante da realidade está a segurança do Paraná 
diante desse problema. Só no mês de janeiro, apenas em janeiro; 6 casos de 
delito, de uso e posse de substâncias entorpecentes, foram apurados no Paraná. 
Em fevereiro 5, em março 4, em abril4, em maio 4, em junho 2, em julho 1," 
em agosto 2, em setembro nenhum, em outubro 4, em novembro 4, em de
zembro 2, totalizando 38 casos durante o ano de 1977, relacionados C()m uso 
e posse de substâncias entorpecentes no Paraná. 

Com relação ao tráfico de substãnc_ias entorpecentes, no mesmo ano, ve
jam o quadro desolad9r da omissão_,_~_o_mês de janeiro 5_casos aoenas. em fe
vereiro 2, em março 2, em abril nenhum, em maio 2, em _junho 3_, em _julho ne
nhum, em agosto 2, em setembro nenhum, em outubro 4, em novembro ne
nhum, em dezembro 4, num total de 20 casos investigados de tráfico de entorpe
centes pela Polícia do Paraná, civil e federal, num Estado limítrofe com o Para
guai, indiScutivelmente o maior contribuidor para a implantação, para a dis
tribuição do tráfico no País. E. realmente desolador esse quadro. Dados for
necidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. 

Flagrantes ocorridos, praticados pela Polícia do Paraná. Quando falo 
polícia, reporto-me à civil. No mês de janeiro 6 casos, fevereiro 6, março 6, 
abril4, maio 6, junho 5, julho l, agosto 4, setembro nenhum, outubro 8, no
vembro 5, dezembro 6, totalizando 57 flagrantes realizados em todo o Estado 
do Paraná, contra pessoas que usavam, portavam ou traficavam substâncias 
entorpecentes, para um Estado que tem uma população hoje em torno de 10 
milhões de habitantes e para um assunto tão sério de tanta gravidade como é 
o problema do tóxico. 

Processos instaurados. Esse t~ico então é mais desolaÇor ainda, relacio
nado com toda a sistemática- da substância entorpecente. Em janeiro um pro
cesso instaurado, isso no ano de t 977, fevereiro nenhum, março nenhum, 
abril 6, maio 2, junho I, julho 2, agosto 6, setembro 8, outubro 8, novembro 
7, dezembro 3 casos, totalizando 43 processos instaurados em todo o ano de 
1977, no Estado do Paraná, na área do combate e repressão ao uso e tráfico 
de substâncias entorpecentes. 

Prisões e_delenções, até qUe foram feitas algumas. Em janeiro 81, em fe
vereiro 76, totalizando, no ano de 1977, 1355 detenções no Estado do Paranâ. 

Vejam V. Ex•s que é um dos assuntos que compreendo, vejo e entendo 
como um dos mais sérios. Vivi" inúrrieii"Os casos de filhos de famílias envolvi
dos com drogas. Pior que um câncer é ter um filho jovem, saudável, altamen
te dependente, física e psicologicamente, deste mal que corroe, que destrói a 
juventude brasileira. Infelizmente confesso que não tenho visto, durante mi
nha carreira e nem após ela, nada que tenha sido feito para que se possa estir
par, uma vez por todas, do seio da população brasileira, este mal que preocu
pa a todos nós. Infelizmente esta é a dura e triste realidade nesta área do com
bate ao tóxico. 

Normalmente são fatos como esses que entristecem a gente e faz com "que 
não acreditemos na polícia e seus dirigentes. O crime organizado é outro as
sunto que não alcançou grandes proporções aqui no Brasil, talvez em razão 
até do nosso subdesenvolvimento, da falta de cultura e da miséria. 

A não ser nos grandes centros, ondejâ ganhou real dimensão. Felizmen
te, em termos de Brasil, a situação não é tão grave. 

Mas eu difia que o crime organizado, em 1972, Sr. Presidente, quando eu 
ainda era Delegado de polícia, com 22 anos de idade, na Cidade de Arapon
ga, no Norte do Paraná, eu já afirmava que o crime organizado começava a 
desenvolver seu embrião neste País. E ficaVa pi'eocupadO, porque diante do 
alto interesse económico em jOgo, da morosidade da justiça, da inoperância 
da polícia, do alto índice de corrupção dentro do organismo policial, esse era 
um assunto que realmente me preocupava. A corrupção é uma triste e inegá
vel realidade que muitas vezes as autoridadeS responsãveis não querem admi
tir. Este assunto tem sido a minha grande bandeira de luta junto à institUição 
policial. Como Delegado combati a corrupção, como Deputado continuo a 
combatê-la. A corrupção, '"aliàda a interesses políticos escusas", foi a causa 
da minha saída da Polícia Civil do Paraná. Entrei para a polícia numa cir
cunstância eventual. Cursava a Faculdade de Direito de Curitiba, filho de 
família pobre, oriundo de uma cidade do_ interior, queria ter uma profissão 
correlata com a minha futura profissão de advogado, e a· única porta que se 
abriu para mim fõi -ã da Polícia Civil do Paraná, e para ela eu entrei. Com 
muita dificuldade, diga-se de passagem, porque inclusive para fazer o Curso 
de Formaçào_na Escola de Polícia já, de cara, se antepôs um obstáculo, que 
era o limite de idade. Consegui, com um pOuco de luta e persistência, trans
por esse obstáculo e entrei para ·aquela instituição. Ali sim, ali foi onde tive as 
maiores decepções da minha vida. 

Sem dúvida nenhuma, um dos mais sérios fatores contributivos do au
mento da criminalidade é a corrupção policial. Digo isso, relembrando-me de 
episódios ocorridos durante a minha carreira, do envolvimento de policiais 

com quadrilhas, com marginais que operavam no norte do Paraná e também 
no sul do Estado do Paraná. Esse exemplo é bem recente para nós, com o tris
te quadro_a que assistimos ontem na televisão, ocorrido no Estado de Minas 
Gerais: aquele ass_alto à empresa Andrade Gutierrez, onde foram roubados 
dez milhões de cruzeiros. Os seus autores- para mim - não constituem no
vidade, em momento algum todos policiais militares. Isso no Paraná ocorreu, 
ocorre e continua ocorrendo com maior incidência, a participação de poli
ciais, civis e milita-res; em quadrilhas em cometimentos delituosos. E, na 
maioria -das vezes, policiais, quando são punidos, não vão para a cadeia. 

Nào deixa de ser, sem dúvida, um fator altamente contributivo para o 
aumento da violência e da criminalidade no País. 

Citaria um exemplo que pude detectar na prática: Cidade onde autorida
de policial e seus agentes combatem o crime como devem, os seus índices di
minuem sensíVdmente. Isso significa que, sendo os policiais honestos e com
p~tentes, a incidência criminal é bem menor. Indiscutivelmente. A causa da 
violência e da criminalidade não reside tão-somente na inoperâricia, na inefi
ciência, na conivência,- na corrupção POlicial, mas estas, sem dúvida, contrí
buem, e muito, para o aumento desses fatores criminógenos no País. Portan
to, onde o policial é imbuido dos melhores propósitos, onde a ele é dado o di
reito de cumprir a lei, indiscutivelmente os índíces de criminalidade dimi
nuem sensivelmente. Isso Pude ver na prática. 

·Os marginais- esse é um dado interessante- respeitam as autoridades 
eficienres e honestas. Todavia, as que agem em contrário, eles não têm por 
elas o menor respeito. Eles podem até nào gostar das autoridades honestas e 
até destemidas, mas, indiscutivelmente, eles as respeitam. Eles não respeitam 
m·uito são as autoridades com quais eles mantêm vínculos imorais e desones
tos. 

Tendo dinheiro, o indivíduo, recebe a proteção da polícia. Este é um fa
tor que ninguém pode negar. Desafio aqui qualquer pessoa, neste País, que 
possa negar esta afirmação: dinheiro move o mundo. principalmente nessa 
área criminal. Tendo dinheiro, recebe a proteção da polícia e da Justi93- Cri
minaL Isso causa revolta naqueles que, não tendo, sofrem os rigores do cárce
re, com as conseqüências mals dramáticas, principalmente aos seus familia-
res. 

Existe muita desumanidade, Sr. Presidente, dentro do que eu chamaria 
desse complexo judiciário neste País. A exploração livre e pública de determi
nados a tos anti-sociais, tais cOmo jogo do bicho e a exploração do lenocínio, 
também são causas geradoras da criminalidade. Normalmente as pessoas que 
exploram tais atos anti-sociais, cm razão do seu poderio económico, adquiri
do com tal prática, exercem uma inOuência muito grande nas autoridades, 
principalmente nas autoridades policiais, em decorrência do alto teor corrup
tivo que as envolve. 

Algum dos Srs. Parlamentares poderia perguntar mas o jogo do bicho 
não faz mal a ninguém, o povo gosta do jogo do bicho. Não vejo mal nenhum 
no jogo do bicho, também não vejo. Nunca fui contra o jogo. Quem foi e é 
contra é a lei, e o pÜ!idal é pago pa-ra· cumprir a lei. O legislador é sábio. Ao 
elaborar a lei, o legislador não o fez de uma hora para outra. Ele anal_isou 
bem, pensou bem. No meu entendimento, essa lei só continua em vigor por
que tem sido conveniente conviver com ela no dia em que ela desaparecer, vai 
desaparecer o quê'? A corrupção policial, as grandes negociatas feitas por po
lici<iis e vai cair também o índice de criminalidade. 

Todavia, para que se faça justiça, é bom que se frise que outros relacio
namentos também fazem parte desse jogo sujo. Ê:. o envolvimento desses que 
eu chamaria de mafiosos com autoridade pública que exercem cargos de des
taque junto ao Governo. Normalmente os banqueiros do jogo do bicho, os 
traficantes de entorpecentes- que nunca usam a droga, mas usam sempre os 
jovens -. esses homens, em razão do seu poderio económico, norni.almente 
procuram relacionar-se com as autoridades~ ora com secretários de Estado, e 
na maioria das vezes com deputados, princípalmente com deputados esta
duais. Não tenho vergonha de dizer isso aqui não. Sou deputado estadual. In
felizmente, a nossa classe de deputados, na maioria das vezes- e é bom que 
se frise aqui -também - deputados do Governo, porque os da Oposição não 
têm nenhuma influência nas atividades públicas exercidas nos Municíp-ios dos 
seus Estados. Esses mafiosos procui"ain sempre se relacionar com essas auto
ridades, para terem delas a sua proteçi:io. Deputados, muitas vezes, eleitos 
com a ajuda financeira oriunda de tais permissividades. Verdadeiras fortunas 
têm sido edificadas por policiais, notadamente delegados, que acobertam esse 
tipo de exploração. E o mais interessante ... 

O SR. RELATOR (Mudlo BadarQ)- Seria muito interessante que o 
depoente arrolasse o nome dos deputados estaduais que estão envolvidos nis
so. Era muito bom que o fizesse logo. 
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O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Diante da observação do Re
latllr. com a palavra o depoente. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- É extremamente vago: que os de
putados que apóiam o Governo do Paraná estão envolvidos com corrupção. 

f. importante, já que o depoente se mostra tão peremptório nas suas afir
mações, que alinhasse os nomes, inclusive, se fosse o caso, que a Comissão 
poderia estender as suas investigações até lá. Ainda que isso seja, digamos, 
um extrapolamento das nossas atividades. 

E importante, aproveitando a ênfase que o depoente tem dado, que diga 
os nomes dos deputados da Assembléia do Paraná envolvidos em processo de 
corrupção. 

O SR. JOSÉ TA VARES DA SILVA NETO- Sr. Presidente, nobre Se
nador. Srs. Parlamentares, eu diria que talvez a minha vinda aqui hoje para 
mim representa muito, representa porque, sendo eu, ao longo destes anos, 
contando hoje com 31 anos de vida, ingressando na polícia aos 21 anos de 
idade, vendo coisas que jamais imaginei um dia que pudesse ver, assistindo a 
cenas que jamais imaginei um dia afguém que fosse responsável pelo cumpri
mento da lei, pago pelo Governo para isso, a elas pudesse assistir. 

Citaria, ao nobre Senador, apenas um dado, que pode talvez melhores
clarecer este meu posicionamentO. Durante 8 anos, fui delegado de polícia de 
carreira no Paraná. Fui removido, durante esses 8 anos, apenas I I vezes, e as 
minhas remoções foram todas, todas, em razão de perseguição política. Per~ 
seguição política porque eu nunca íiz o jogo dos detefltores do mando políti
co, que entrarei neles, em seguida. Em momento algum fiz jogo não só de 
mando político, como detentor de mando nenhum. Sempre me portei, e aqui 
está o Senador José Rícha, aqui está o Senador Leite Chaves, aqui está o Depu
tado Heitor Furtado, o Deputado Nivaldo Kriiger, Deputado Amadeu 
Geara, que são representantes do povo do meu Estado, são testemunhas vivas 
do que estou afirmando. Nunca fiz jogo de ninguém como delegado de polí
cia, e, por isso, tive a triste decepção de ter que deixar a instituição a que tan
to gostava de servir, porque a ela sentia útil, inclusive. 

A Policia é uma instituição tão nefasta, tão corrupta, tão podre, tão de
sumana, tão deficiente, tão inoperante, que talvez V. Ex• nem imagine, nobre 
Senador. 

Volto a repetir, talvez eu tenha esperado por este dia para dizer isso no 
Senado Federal. Não diria que cansei. Tenho dito isto todos os dias, por onde 
ando, por onde passo e a quem sou abordado. Nunca neguei. Nunca, em mo
mento algum, deixei de citar casos que eu conhecia. Absolutamente. Jamais 
eu esconderia a verdade. 

Passo às mãos de V. Ex• uma pequena entrevista- e sei que V. Ex• não 
terá teinpo de lê-la nesta reunião, mas V. Ex• vai ter oportunidade de ver o 
que aí está escrito. f: uma entrevista, Sr. Presidente, que dei à Folha de Londri
na. sobre a corrupção policial. O que está escrito aí é a pura· realidade da si
tuação, da seguranç-d pública do Paraná. 

No comando político, Sr. Senador Murilo Badaró, citarei nome de depu
tados que foram eleitos com a ajuda de exploradores do jogo de bicho. 

Disse aqui que verdadeiras fortunas têm sido edificadas por policiais, no
tadamente, delegados. Esses, se eu fosse denominar aqui os seus nomes, eu te
ria, então, que talvez pegar o arquivo da Polícia Civil do Paraná e, apenas, 
colocar uma cruz diante de cinco ou seis por cento que não são corrUptos, 
porque o resto são t_odos corruptos. 

Concluindo a respeito da corrupção policial, digo aqui que, pelo seu alto 
poder. poder econômlco, contribui muito para o aumento da criminalidade. 
Claro, se o policial está imbuído dos melhores propósitos, vai para uma cida· 
de sabendo_ do índice de criminalidade que lã existe, porque V. Ex.'s devem sa
ber, tanto quanto eu, que predominam hoje no País, em razão da injusta dis
tribuição de renda, que eu disse no início, em iãzão desse modelo económico 
injusto, concentrador, predominam, evidentemente, os delitos patrimoniais. 
Talvez as estatísticas criminais não afirmem isso. Mas a grande realidade é 
que os delitos patrimoniais são, indiscutivelmente, os mais cometidos hoje no 
País e eles só são cometidos em razão da fome, em razão da miséria, em razão 
do desemprego. 

Claro que, se a autoridade policial é honesta, honesta em termos de for
mação, em termos de propósito, em termos de cumprir a lei, e se investe, não 
violentamente, não arbitrariamente, mas cumprindo a lei, porque a Lei Penal 
em si jã é rigorosa, o índice de criminalidade numa região tende a desapare
cer. Citaria, novamente, Arapongas. Quando cheguei a Arapongas em 1972, 
havia todo o tipo de delito naquela cidade, principalmente assaltos a bancos, 
assaltos a supermercados, assaltos a casas lotéricas, normalrriente nas quinta
feiras, após às 18 horas. Havia também lá, não sei se V. Ex• jâ ouviu falar 
num tal de delito praticado pelos chamados .. pasteiros", que são assaltantes 
que cometem o crime à luz d.o dia, à mão armada, ·contra qualquer tipo de 

pessoa: cobrador, de vendedor que receba dinheiro, de pagador de grandes 
empresas, esses delitos ocorriam com uma incidência violenta. E o que é pior, 
havia lá um advogado que dava total cobertura a esse tipo de prática delituo
sa. O delegado que me antecedeu, o detentor do mando político, Sr. Colombi
no Grassa no, este sabia de tudo isso- Arapongas era uma cidade conhecida 
no Brasil inteiro como a capital da criminalidade do Norte do Paraná-, e os 
responsáveis pela manutenção, pela indicaÇão ou remoção das autoridades 
policiais naquela cidade, na época, particularmente, esse ex-Deputado Co
lombino Grassano, a tudo acobertava. Este cidadão simplesmente, o delega
do não cumpria as suas determinações, ele o removia de lá. Eu mesmo fui víti
ma disso, porque, em determinado momento, certa feita, me pedia para que 
rasgasse ou deixasse de instaurar, (não me lembro bem) um inquérito policial 
contra um seu afilhado e eu lhe perguntei: uy. S• não é advogado? Ele me res
pondeu: .. Sou".- E como· é queV.S• vem me fazer um pedido deste tipo? V. 
S• acha que tenho poderes para fazer isso? Quem sou eu? Se eu tivesse esse po
der, talvez fosse um homem feliz. Mas eu não o tenho. Tenho que cumprir a 
lei. O Prefeito, na época, da ARENA, Sadal Yokomiso, muito ligado ao ban
queiro do jogo do bicho em Arapongas Fauzi Gerais teve a coragem de convi
dar este Deputado, que na época delegado- repito- com 22 anos de idade, 
sonhador, idealista, acreditando na polícia, para ir ao seu gabinete. Chegan
do lá, o que foi que o prefeito propôs a este Deputado: .. Você é moço, você é 
pobre. Não adianta, porque você não vai conseguir acabar com o jogo do bi
cho. Ele não faz mal a ninguém. Veja aqui o Sr. Fauzi Gerais- de triste me
mória, que Deus o tenha em bom lugar, porque foi assassinã.do pelos pró
prios companheiros de criminalidade em Arapongas - um homem que tem 
filho na universidade, ele vive disso, ele não tem outra renda. O Senhor teria 
que compreender o nosso apelo e deixar o jogo do bicho correr livre aqui, De
legado. Falei: ~·mas, Prefeito, eu poderia fazer isso, desde que a lei me. autori
zasse. A lei não me autoriza. Eu não posso fazer isso e vou continuar repri
mindo o jogo". E continuei e extirpei o jogo do bicho de Arapongas. 

Parece mentira, mas fica aqui, nesta CPI, um desafio, a provar isto: nos 
anos de 1972j73 e janeiro de 1974, o jogo do bicho, fato que reputo inédito no 
Paraná e no Brasil, foi extirpado numa cidade, com prefeito, com deputados e 
tudo querendo a sua manutenção, só que me tiraram de lá. E ele voltou, não 
só o jogo do bicho; como a prostituição, lenocínio dentro da cidade, tráfico 
de entorpecentes, assaltos, homicídios, contra advogado inclusive, na cidade. 
Crime de toda ordem voltou a reinar em Arapongas. Graças a quem? Aos de
tentores desse tal de mando político, nocivo a toda a sociedade brasileira, Sr. 
Presidente, altamente responsável pelo aumento da criminalidade. Não é só a 
miséria, não é só o modelo económico que são causas significativas para esse 
aumento. Indiscutivelmente são as causas maiores, mas as causas secundárias 
estão aí: acobertamento por parte de pessoas que ocupam momentaneamente 
cargos de influência, removendo, a seu talante, policiais honestos, que não 
são mitos imbuídos dos melhores propósitos. Estes nunca têm valor, só por
que não fazem o jogo dos detentores do poder. 

É evidente que isso contribui para o aumento da criminalidade. Se eu 
fosse um ch.efe de quadrilha, iria, evidentemente, procurar agir numa região 
onde eu soubesse que os delegados eram corruptos. Por quê? Porque eu teria 
o acobertamento, a omissão, a conivência da polícia. 

Em Apucarana, certa feita, um delegado que infelicita a Polícia Civil do 
Paraná, um dos delegados de maior responsabilidade pela péssima imagem 
da Políc!a Civil do Paraná, um homem que deveria estar na cadeia- isso eu 
disse da tribuna da Assembléia. V. Ex.'s. se recordam bem de um crime que 
houve em Cascavel, em que um jornalista foi assassinado? Pois bem, o delega
do de Cascavel, na época - e isso responsabilizei o Secretário de Segurança 
- era esse a que me referi pior exemplo de policial que hã. Foi mandado 
para Cascavel, um pólo de desenvolvimento dos maiores do Paraná. Uma 
ofensa ao povo de Cascavel, mandar um delegado altamente corrupto e omis
so. Quando ele era delegado em Apucarana e eu posteriormente em Arapon~ 
gas, essas duas cidades ficam próximas 17 quilômetros uma da outra, esse ci
dadão teve a coragem, Sr. Presidente, por isso que falo que a corrupção da 
polícia é altamente nociva e contributiva para o aumento da criminalidade, 
esse cidadão teve a coragem de permitir, de se envolver com quadrilhas de as
saltantes, esses pasteiros que eu disse. Um cidadão comerciante, coitado, co~ 
merciante de cereais, vendeu a sua safra e foi depositar o dinheiro no banco. 
Não sei se V. Ex•s sabem, mas em determinadas regiões do Paraná ainda é co~ 
mum pequenos cerealistas pagarem suas contas, suas dívidas com dinheiro. 
Esse c..idadão recebeu em dinheiro o fruto da sua venda. Foi depositar o di
nheiro no Bamerindus, se não me falha a memória. Havia um plano montado 
para esse cidadão ser assaltado. 

Até o assalto, nobre Senador, eu aceito, porque é dinheiro, e dinheiro, 
segundo se diz na gíria, a gente ganha outro, mas a vida é uma só, a vida é um 
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bem inalienável, ninguêm tem o direito de dispor da vida, nem o próprio cida
dão tem o direito de dispor de sua própria vida. 

Esse cerealista foi fazer o depósito, e foi assaltado e morto em praça 
pública. Sabem o que aconteceu? O _aludido delegado e seu Superintendente 
estavam envolvidos com os ladrões. Após as 18 horas, era uma época em que 
escurecia cedo, policiais (delegado e seu agente) e marginais (os assaltantes) 
se encontraram no local antes lixado, entre Apucarana e Califórnia que ê 
uma estrada que vai a Curitiba". 

Nesse local, a infelicidade, a Justiça Divina tarda mas não falha, eles es
tavam fazendo a divisão do produto do assalto, juntamente com o advogado 
dos assaltantes de Londrina tiveram a infelicidade de terem sido vítimas de 
um acidente ocasional praticado por um cidadão que vinha embriagado no 
volante de um jipe. O delegado teve fratura de crânio, tem sinal até hoje na 
sua testa, o Superintendente, foi morto e o advogado e os marginais saíram 
ilesos. 

Este fato atrrino aqui, trago provas e digo mais: a prova que tenho desse 
fato eu a obtive junto a Segunda Secção do 309 Batalhão de Infantaria Moto
rizada, em Apucarana. 

Os órgãos de informações sabem disso, os órgãos de informações soube
ram disso, o Secretário de Segurança na época soube disso, e o que foi feito? 
Absolutamente nada. O cidadão respondeu a inquêrito, provou sua inocên
cia, porque a polícia que preside esse inquéritO Coritra o delegado em grande 
parte é corrupta e há um ditado popular que diz que corvo não come corvo. 

Este apenas um dado do porquê entendo que a corrupção policial ê al
tamente nociva e contribuitiva para. o aumento da criminalidade. 

Este é um deles, e talvez no curso_ do roeu depoimento me lembrarei de 
outros. 

Sintetizando, e o que é mais lamentável é que as autoridades responsâ
veis pela extirpação desse verdadeiro câncer, e, que chamo de corrupção poli
cial dentro da administração pública, em todos os níveis, não só na justiça-cri
minal ou polícia judiciária, nada têm feito. 

Prova estã aí de um caso gravíssimo como este que acabei de citar e que o 
cidadão, inclusive, deve ter sido promovido e recebido medalha de honra ao 
mérito, no '"Dia da Polícia" 

Existem outros casos mais famosos, também. Nada fazem as autoridades 
responsáveis não por que não sabem, por que não convém, pois, saber tenho 
certeza absoluta que sabem, como acabei de frisar. Os órgãos de informações 
espalhados por todo este imenso País estão aí para isso. Para informàr o seu 
utilizador, no caso o responsável pelo policial ou funcionário corrupto. 

Toda Secretaria tem um ceritro de informações, todo Ministêrio tem as 
suas DSis. V. Ex's sabem muito bem disso, porque ê assunto hoje do mo
mento. E a funç;:ão prCcípua desses 6rgãos é informar o seU utilizador, no caso 
o Secretário de Segurança e o Ministro. -

E digo mais: é um serviço que funciona, apesar dos erros de Português, 
de concordância que existem, mas funciona. E posso garantir-lhes que o Sis
tema de Informação funciona, e funciona muito bem, mais do que se possa 
imaginar. Daí a min~a descrença nas autoridades que governam este País. 

Morosidade da Justiça. Este, também, é um fator que contribui para o 
aumento da criminalidade. Ê muito_ claro: só comparar um cidadão pobre 
que não tem dinheiro, que não constitui advogado, porque esse negócio de o 
advogado dativo isso é "converSa inale para boi dormir". Advogado que não 
ganha, não vai trabalhar. Eu, como delegado, muitas vezes, arrumei advoga
do de graça, para infelizes, frutos, ~s vezes, dessa sociedade injusta.- Não ga
nhando, não vai trabalhar, não vai deixar de dar atenção- e rato isto como 
advogado militante- o advogado não vai deixar de: dar atenção para um 
cliente seu, muito bem pago, para dar a mesma atençãO para um coitado que 
não lhe está pagando nada. Nào que o advogado, no meu entendimento, não 
mereça, da minha parte, o maior respeito. Merece. Sou advogado, nasci para 
ser advogado, e acho, inclusive. sem menosprezo a nenhuma outra profissão, 
é hoje a classe que mais tem prestado serviços à Nação brasileira. Acontece 
que o número de ações dativas é enorme. Nurria cidade ,do interior, o juiz, in
clusive, muitas vezes pega um advogado para HCristo". E. o bonzinho e é para 
ele que o juiz encaminha- a inaioria dos pedidos de justiça gratuita. 

Então, como é que a morosidade da Justiça não contribui para o aumen
to da criminalidade? Se eu sou o crimino-SO, fenho dinheiro, constituo um ad
vogado criminalista do gabarito de um Renê Dotti, claro que tenho absoluta 
certeza que serei absolvido, com 99% de possibilidades. Agora, não tendo ad
vogado ou tendo_um advogado que não se interessa por mim, vou ficar apo
drecendo no cárcere, numa pcnitenciáfia, qUe é outro setor gravfssimo que 
existe no País. 

Ajustiça brasileira da forma como_çaminha, a passos de tartaruga, é inM 
discutivelmente uma dentre as várias causas geradoras da violência e da cri-

minalidade em nosso País. Há necessidade de se agilizar os julgamentos, o 
que implicaria, dentre outras, as seguintes medidas a curto prazo: 

a) modificação da Lei Orgânica da Magistratura, que tanto descontenw 
tamento trouxe ao mundo jurídico nacional, mesmo porque não foram apre
sentadas alternativas para os entraves que emperram a «máquina judiciária" 
na primeira instânda, onde ê efetivamente realizada mais de 80% (oitenta por 
cento) da prestação jurisdicionaL Não se cuidou, de igual modo, da base que 
necessita de melhores condições materia_is, de servidores mais competentes e 
com mais elevada remuneração, e que não pode prescindir de juízes indepen
dentes e de promotores de Justiça mais atuantes. A referida lei serviu também 
para tumultuar a vida jurídica nacional, gerando-se na população a descon
fiança no Judiciário, poder que sempre se manteve íntegro, altivo, altaneiro, e 
que nunca se curvou ao arbítrio e à prepotência. 

b) AlteraçãO, com a devida adequação, de toda a Legislação Penal e 
Processual Penal brasileira. 

Tenho a certeza de que o Professor Renê Ariel Dotti, autoridade para 
discorrer sobre es_te assunto, trarã melhor depoimento a este respeito. A nossa 
Legislação Penal e ~rocessual é, indiscutivelmente, altamente contributiva 
para o aumento da criminalidade. Os Códigos Penal e Processual Penal da
tam de 1940. À êpoca a realidade era outra. 

As Leis de Imprensa e de Segurança Nacional, geradas sobre o influxo de 
uma desfavorável situação política, no que diz respeito aos direitos e garan
tias individuais, totalmente contrários à restauração do Estado do Direito de
mocrático que todos buscamos, também contribuem, porque só geram vio-
lência. .· 

A grande verdade é que, em matéria da elaboração e da feitura das leis, 
os períodos históricos e políticos de exceção não são os mais recomendáveis 
para a reformulação legal e para a planificação legislativa. 

c) Inoperância, incompetência e omissão da política judiciária- assun
to que já debatemos aqui - são fatores, indiscutivelmente, que contribuem, e 
muito, para o aumento da víolência críminal em nosso País. Digo isto- repi
to- com base na experiência que pude aquilatar durante a minha permanên
cia na Polícia do Paraná. 

A inoperância da Polícia diante de milhares de fatos criminais qúe ocor
rem diariamente é algo de inacreditável e de assustador. A sua conivência
o exemplo de Minas Gerais - também é algo de assustador. 

E muitO comum, hoje em dia, ouvir-se falar em crimes insolúveis. Isto, 
para mim, sempre fora sinónimo de inoperância. Insolúvel, para mim, nobre 
Senador, é sinónimo de inoperância. Não existe crime insolúvel. Existe aquele 
crime que a autoridade não quer, não pode, por qualquer maneira, esclarecer, 
ou por influência, esCusas, mas se ela quiser, se ela fizer como sacerdócio, 
uma pr_ofissão de fê, _ela esclarecerá. 
- Teri'ho -e~emplo dis.so c~~igõ:- effi't9io, um~ menina de 9 anos foi estU
prada, morta, asfixiada, violentada em Londrina, crime que traumatizou o 
norte do Paraná. 9 anos de idade, de boa família. Esse inquérito iinha 17 pá
ginas de mentiras, nada tinha sido feito, nem o laudo de exame cadavérico 
não tinha sido juntado, nem os depoimentos dos pais da menina não tinham 
sido colhido_s, Quatro anos d~pois, porque assumi o compromisso de cons
ciência comigo mesmo, porque sou pai, sou chefe de família, tenho consciên
cia de que estamos aqui de passagem, isso é uma viagem essa vida, ninguêrn 
vai ficar para semente, temos que ter um pouco de dignidade no exercício das 
nossas funções, e me propus, sOziti.hõ, porque não podia contar com um poli
cial sequer dos 52 que existfam na: Subdivisão de Londrina, porque todos, di
reta ou indiretamente, estavam envolvidos nesse crime que tanto dinheiro ge
rou~ com alguns policiais re~pçndendo a inquérito policial. Quatro anos de
pois esclareci esse crime, e felizmente a justiça se fez, apesar de os seus envol
vidos serem filhos de famílias influentes e abastadas. Nesse aspecto, ajustiça 
prevaleceu, foram condenados, mas não foram para a cadeia. 

O número de crimes chamados de uinsolúveis" no Estado do Paraná, 
mormente os delitos contra o patrimônio (furto; roubo, assalto, estelionato e 
etc ... ) contra a vida (homicídio, tentativa de homicídio etc.) contra a liberda
de sexual (estupros, posse sexual mediante fraude etc. .. ) os delitos de tóxi
cos; é altamente estarrecedor. Imaginem nos Estados onde a criminalidade 
atin~e índices supe!:iores _ao de meu Estado. Na medida em que a instituição 
encarregada de esclarecer os crimes que ocorrem neste Pais se omite, TiegliM 
gencia, se torna inoperante, não resta a menor dúvida de que esta sua conduta 
favorece para novos cometimentos criminais. Agora, deixando de lado a 
má-fé ou má-vontade por parte dos encarregados de cumprimento da lei, 
muitas vezes crimes não são esclarecidos poi falta de recursos materiais. 

Isso é bem verdade, a falta de recursos materiais, financeiros e humanos 
ê iún -grande mal que sofre a·instituiÇão policial do Paranâ e- tenho certeza 
- toda a instituição policial brasileira. 
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A impressão que isto me tem causado é que o próprio Governo não gos- lizmente, isso faz parte de comando político. Lá não importa que o delegado 
ta desta área da segurança, tão úfil à sociedade. Diante das dotações orça- esteja--envolvido com o jogo do bicho, como é o caso da maioria das cidades 
mentárias que o Governo destina à essa área e diante das atenções que o mes- do Paraná. Citamos Londrina, Arapongas, Cascavel. Recentemente se trocou 
mo dispensa a esse setor, chego à triste e lamentável conclusão que, para os o delegado de Maringá- ele prendeu o bicheiro de fora, para deixar o da ci
dctentores do poder, a maneira-como funciona il instituição Iiolicial o satisfaz dade, isso é muito comum. 
plenamente. Menos à sociedade, é claro, que vive exposta a toda sorte de vio- ' Tudo isso, os detentores do comando político, mais especificamente os 
lência, e acreditando a cada dia menos na instituição encarregada- de-lhe pro- deputados estaduais, sabem e admitem. 
porcionar segurança. Para que ele possa remover os funcionários que acabei de citar, não exis-

Aí está o exemplo de Minas Gerais. O Comandante falou ontem na tele- te o menor critério. 
visão que 7 não podem macular a honra de 7 mil. Eu diria que macUlam sim. Remove-o como se o mesmo fosse seu subordinado. E o que é pior, no 
Apesar de os dedos das mãos não serem iguais, a poHcia é malvista, antipáti- que diz respeito à polícia, os delegados (que são os casos mais freqüentes) são 
ca, o povo nela não confia exatamente por ex.emplos cOmo esse a que asSisti- removidos, na maioria esmagadora das vezes, não porque não estão desempe
mos ontem na televisão. nhando a contento suas funções. Muito pelo contrário, mas sim por que dei-

Sou um homem que tenho dito- e V. Ex', Senador Murilo Badaró, xou de atender algum interesse escuso do detentor do '"mando político". 
quando ler essa entrevista que terei o prazer de passar às mãos de todos os Tenho dito para esses deputados lã no Paraná - não estou dizendo, 
parlamentares aqui presentes- sou um homem que tenho dito que não acre- aqui, à distância em Brasília, não pensem V. Ex~s que estou dizendo aqui e lã 
dito na polícia, e tenho razões suficientes para não acreditar na polícia. não o digo; digo da tribuna, digo pela imprensa e digo para eles e tenho ouvi-

do deles: sabe que você tem razão, isso para a gente é um abacaxi danado, 
O SR. RELATOR (MURILO BADARÚ)- Em Minas Gerais é dife- mas você sabe como é que é, não é? É melhor ter nas nossas mãos esses poli-

rente nobre Deputado. ciais do que não ter, porque, em época de eleição a gente pode usã-los, não é? 
O SR. JOSI'. TAVARES DA SILVA NETO- Em Minas? E inclusive 

tenho uma admiraç-d.o muito grande pelo seu Estado, porque meu pai é minei
ro e tenho, realmente, uma grande admiração por Minas Gerais. 

d) Baixa remuneração à -polícia também exerce uma grande influência 
no crescimento da violência urbana, decorrente, é claro, da própria atividade 
que desenvolve. O policial tem que ter o reconhecimento, através de uma re
muneração condigna, para o tranqUilo sustento pessoal e de sua família. 
Diante dessa desatenção por parte do Governo, chego até a julgar ser o pró
prio o que mais favorece- a corrupção policial. 

· Eu afirmava sempre, quando delegado, que era o próprio -Governo que 
me mandava ser corrupto, pelo pouco que ele me pagava, mas eu sabia que eu 
ia ganhar só isso. Portanto, para mim isso nunca justificou como razão para 
me corromper. Entretanto, a maioria pensa assirit, pela falta de condições de 
vida, falta de condições materiais. E o que é piot, quando morre um policial a 
serviço, no Paraná se ele ganha Cr$ 30.000,00 por mês, a viúva passa a rece
ber Cr$ 7.500,00. Não importa que ele tenha, 5, 10, 15 ou 25 anos de serviço. 
E claro, quanto mais tempo tiver, tem os qí.i.inqüênios, mais isso não altera 
nada. Infelizmente é assim que o Governo trata a polfcia. Como é que se pode 
exigir muito de uma instituição que tem esse tratamento por parte do Gover
no?! 

E por isso que afirmo que o próprio Governo, eu sinto isso, que é ele, 
subjctivamente, quem manda a polícia ser corrupta. Primeiro, porque paga 
mal e muito pouco é reconhecido o bom policial; segundo que aos maus poli
ciais - e é engraçado, e o disse anteriormente- muitas vezes lhes são dadas 
até medalhas de ouro de "honra ao mérito". Que honra? Talvez a de ser um 
mau policial, omisso e corrupto. 

Agora vou entrar no comando político. Este, sim, é o maior inimigo da 
sociedade. Não sei se nos outros Estados é assim, nobre Senador, não sei se 
em Minas Gerais também é assim, mas no Paraná o comando político fundo
na da seguinte maneira, parece uma capitania hereditária: é dividido em re
giões, e os deputados do Governo, ARENA, hoje PDS_, os mais votados são 
os que detém o mando nu cidade. Então, ele ali faz de tudo. Ele tira delegado, 
põe delegado: tira o colctor:_ põe coletor; ele tira o médico, o chefe do Distrito 
Sanitário c põe ontro. Ele manipula os funcionários públtcos do Governo da 
maneira como melhor lht: apmuver. 

Gostaria V. Ex~ de fazer alguma pergunta, nobre Senador? 

O SR. BERNARDINO VIANA~ Não. Estou dizendo o seguinte: que 
hoje, inclusive, no comando polític_o _do Senado, dois são do PMDB. 

O SR. JOSI': TAVARES DA SILVA NETO- Estou me referindo ao 
comando político dos deputados estaduais, nobre Senador. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Mas na Assembléia Es
tadual, a maioria ... 

O SR. JOSE TAVARES DA SILVA NETO -A maioria é do Governo. 
São 34 contra 24 das Oposições. 

Disse que o comando político é o maT6i'TfiíriligO da sociedade, princi
palmente em dois setores viiãis da administração pública: segurança e edu
cação. 

Tenho dito, e repito aqui no Senado, que a política nunca deveria interfe
rir na segurança c na educação. Primeiro, porque, se eu sou Secretário de Se
gurança Pública de um Estado, a mim me compete o direito e o dever de de
signar ou retirar um policial de determinada cidade, e não o deputado. lnfe-

Por exemplo, quando fui candidato a prefeito, na minha terra, em Bela 
Vista do Paraíso, uma terra onde há muito mineiro, inclusive, e eu candidato 
a Prefeito pelo MDB e delegado d_e Polícia, dentro de um quadro político 
como este, de forma que, simplesmente, o Governo quase me esmagou, por
que eu denunciava as injustiças sociais que se cometiam. 

É muito grande a influênCia que nuina cidade pequena exerce o delegado 
a favor de um determinado detentor do mando político. Por isso que os depu
tados gostam de ter o comando político. 

O SR. LElTE CHAVES - Com a permissão do nobre conferencista, 
gostaria de dar um depoimento, inclusive para tranqUilizar os nossos ilustres 
Senadores do partido oficial em relação ao depoimento de V. Ex• 

O SR. JOSE TAVARES DA SILVA NETO- Pois não. 

O SR. LEITE CHAVES- Estamos aqui com duas pessoas distintas e 
de grande respeito no meu Estado: o Professor René Ariel Dotti, um dos 
maiores juristas do País, que haverá também de brevemente, a nosso pedido, 
razer uma conferência na Comissão do Júri Popular e o nobre Deputado José 
Tavares Neto. 

Sr. Presidente, congratulo-me com a convocação do Deputado Tavares. 
Parece que há eloqüência, há exagero. Não é exagero. Ele foi delegado, está 
transmitindo a sua experiência. 

O que a Comissão carece também é de fatos, de testemunhos, surpreen
didos por alguém extremamente honesto no exercício do seu poder. Esse dele
gado é conhecido no _Estado do Paraná. Foi novo para a polícia. Não se cor
rompeu. Ele é um testemunho vivo e um homem extremamente respeitado em 
nosso seio. 

De forma que desejo tranqUilizar os nossos companheiros Senadores 
quanto à honorabilidade, à seriedade, à decência e o respeito que o Deputado 
Tavares nos merece. Às vezes pode haver emoção ou exagero, mas são fatos, 
são fatos reais que todos nós do Paraná testemunhamos. Mais ainda, o Para
ná disso tem conhecimento. 

Vejo um pouco de intranqüilidade acerca, que parece haver exagero. Admito 
que em alguns conceitos políticos, é hoje S. Ex•, um deputado de Opo
sição, combativo. Inclusive, quando foi candidato a prefeito lá, em Bela Vista 
do_ Paraíso, cu, como Senador, lá fui e o encontrei, ele, com outro companhei
ro nosso. candidato, no hospital, violentado pela polícia, pelo massacre na 
eleição. 

TranqUilizo os nossos ilustres Senadores a respeito da seriedade de seu 
depoimento. Admito que possa haver algum entusiasmo em relação a concei
to. O seu depoimento vale mais pelos fatos. S. Ex'" está prestando depoimento 
acerca de uma experiência que viveu, num Estado em que realmente a cor
rupção alcançou os parâmetros a que ele se refere. 

No que diz respeito aos grandes conceitos jurídicos da violência, quer di
zer. o- enquadramento disso na ciência, teremos, depois, o conferencista René 
Aricl Dotti, que é um dos maiores professores nossos, um dos grandes juristas 
do País. 

O SR. JOSf: TAVARES DA SILVA NETO- Agradeço, nobre Sena
dor Leite Chaves, a sua intervenção, porque realmente vem me clarear. 

É cvídente, os nobres Senadores e Deputados que não me conhecem e 
vendo a forma e da maneira como me coloco~ dá a impressão que realmente 
sou um mentiroso ou um demagogo. Absolutamente. Sou um homem que 
falo do fundo do coração, fa_lo vivendo como se estivesse naqueles dias, na-

.\ 
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quelcs momentos, vivendo aquilo que vivi e que muitas vezes não tinha a 
quem falar. Então, hoje estou dando um depoimento, não em meu benefício, 
não em beneficio dos dois filhos que tenho, mas em benefício - creio eu -
de toda a sociedade brasileira, porque este d~poimento está sendo dado numa 
CPI do Senado Federal e ele terá que ter reflexos sobre esta Instituição, terá 
que ter reflexos sobre o Governo, põique- repito- é um testemunho vivo 
de quem sofreu na carne a perseguiÇão política, as injUstiÇas, o assédio à cor
rupção, a tentação para se corromper, a covardia, muitas vezes, de alguns dos 
policiais com quem convivi diante de crimes hediondos, crimes revoltantes. 
Não é admissível que um ser humano possa aceitar isso passivamente, vendo, 
descobrindo e não sentindo nehhuma providência das autoridades encarrega
das. Isso é decepcionante, meu Deus do Céu! Não é possível que aconteça. 
Cheguei um dia a acreditar que toda a sociedade, toda a Humanidade, estava 
praticamente falida, tamanhas as brutalidades, as distorções, as injustiças, os 
envolvimentos, as imoralidades, as sujeiras, as patifarias, as podridões que 
vivi numa instituiç5o que deveria dar segurança à comunidade. 

Recordo-me de outro c-.aso de um cidadão que estava numa situação sus
peita, foi preso pela Polícia, e pensou que estava sendo assaltado. Em deter
minado momento, quando ele viu estava sendo levado para a delgacia. Ele fa
lou: ainda bem que não é assalto. Graças a Deus! O pior é que lã dentro ele 
foi assaltado. 

O SR. ·PRESIDENTE {Orestes Quércía) - Lembro ao nobre orador 
que, tendo em vista que o prazo da sua palestra já venceu, se possível, para 
efeito de coordenação ... 

O SR. JOSÍ:: TAVARES DA SILVA NETO- Pois não, Sr. Presidente. 
Antes de responder à pergunta objetiva do nobre Senador Murilo Bada

ró, gostaria de analisar apenas outro aspecto - a violência policial. 
Sou ttdo c havido no Paraná como um policial intransigente no cumpri

mento do dever. Esta é outra triste realidade. Todavia, para escurecer ainda 
mais esse quadro negro, ele ocorre e tão-somente contra os envolvidos (presos 
ou detidos) que não tenham nenhuma representatividade. 

E a pura verdade. As pessoas de posse, a polícia até já sabe. 
A discriniíhaçào é muito grande também neste setor. E isso gera revolta 

e, conseqiicritemente, aumenta a violência. Claro, e já referi ilqui. Contra os 
ricos,_ contra os poderosos, o tratamento é completamente diferente. Até leite 
gelado lhes é servido. E aos outros, àqueles que não têm nenhuma representa
tividade. lhes resta, e tão-somente, o rigor da lei, e, às vezes, a violência polí
cial. 

Agora, aos grandes sonegadores, aos que cometem crimes fatimentares, 
aos JJ. Abdalla, aos Lutfalla e etc ... a violência física não existe. Pelo con
trário. Mas contra os operários do ABC,-que:pacificamente lutam ou lutaram 
por melhores salários e por maisjustiç·a-sOcial para si e para os seus, ela surge 
e com o máximo rigor. O povo brasileiro é a maior testemunha disso. Será 
que essas distorções, dois pesos e duas medidas, essas injustiças, não provo
cam revoltas c~ conseqüentemente, não geram violências? 

A desunião entre as Polícias Civil e Militar - é outro assunto muito 
sério. Por sinal foi muito ben1. tratado pelo Grupo de Trabalho instituído pelo 
Ministro da Justiça, de saudosa _memória, Petrônio Portella, e que o Dr. Dot~ 
ti, para honra do Paraná, o integra. E também um assunto muito sério. 

O Paraná é aíil.da um Estado, como V. Ex•s devem estar percebendo, o 
Paraná é ainda um Estado supersubdesenvolvido em matéria de segurança. 
Lá exiS"te a Polícia Militar, como deve existir em todos os Estados, tenho cer
teza, c· a Polícia Civil. A Polícia Militar, lá, tem 14 mil homens e a Polícia Civil, 
hoje, aproximadamente 4 mil. Nem todas as sedes de Comarcas do Paraná 
possuem delegado de carreira. O Paranã conta hoje - se não me engano -
com 301 Municípios- recentemente foram criados alguns- e 130 e poucas 
Comarcas. Vejam V. Ex•s. que não há delegado em todas as Sedes de Comar
ca, o que também é ruim para a sociedade, porque o delegado, sendo pelo me
nos bacharel de carreira, pressupõe-se que ele conheça lei, que tenha noções 
de Direito e que é mais difícil de ser corrompido ou cometer injustiças e arbi
trariedades. 

A Polícias Civil e Militar, no Paraná, vivem realmente num constante di~ 
vórcio, é o delegado na cidade e o comandante da Companhia, o delegado 
tendo sob sua subordinação policiais e militares, porque não há policial civil 
à altura em número suficiente. Os policiais civis são designados mais para os 
centros maiores._ Então, --é o seguinte: eni deterininada situação, se o delegado 
diz para um poficial~militar: olha, você vai levar ... Não, não posso fazer, por
que o senhor não é meu superior. Só posso fazer se o comandante der ordem. 
Isso é muito comum lá no Paraná_._E_o que gera? Gera inoperância da polícia, 
muitas vezes diante de determinados crimes, e prejudica, evidentemente, em 
última análise, a própria sociedade. 

Acho que esta matéria é de muita controvérsia, e o momento é de fazer uma 
profunda análise do seu exame, até porque, como contingência huma
na, infelizmente, muitas vezes têm prevalecido argumentos emodonais, inspi
rados em compreensível, mas inaceitável, espírito de grupo. 

É muito oportuna esta hora, para que na reforma, ou melhor, na refor· 
mulação e reorganização policial, se acolha a afirmação maior de que a polí
cia necessária é obrigatoriamente a Polícia Civil, que é a Polida Judiciária. A 
experiência tem mostrado ao longo da evolução de outros países, e até mesmo 
entre nós, de que chegam a ser incompatíveis as atividades e ~ls finalidades de 
uma polícia civil e outra militar. Isso tem gerado uma duplicidade de órgãos 
c, conseqüentemente, de gastos altamente desnecessários. Um exemplo, para 
ilustrar essa afirmação: existe, no Paranoá, o Centro de Operações da Polícia 
Civil c existe o Centro de Operações, que é a Rádiopatrulha da Polícia Mili
tar. Os dois fazendo o mesmo serviço·, e o que é pior, brigando entre si muitas 
vezes, durante à noite, no combate, às vezes, à criminalidade, quando,-iúl reã
lidadc, deveriam unir-se os dois e procurar desempenhar um papel mais eli
cicnte. 

No meu entendimento, a Polícia Militar deve assumir o seu verdadeiro 
papel, aliás constitucional, de força auxiliar de reserva do ExérCito. É a pró
pria Constituição que diz. Como na prática isso não vem ocorrendo e, conse
qüentemente, a Constituição está sendo desrespeitada, o que não constitui 
novidade neste País, ou a Carta Magna é cumprida. o que, não ocorrendo, 
devem-se adequar- como disse- as polícias em benefício da causa maior, 
que é o combate à violência e à criminalidade. 

Tenho dito que no dia em que os marginais- é um dado interessante, 
nobres Parlamentares, e isso eu pude sentir no dia-a-dia - no dia em que os 
marginais brasileiros forem mais evolufdos e, conseqüentemente, mais auda
ciosos, a violência, a criminalidade toinarão conta da sociedade. Em outras 
palavras, eu diria que no día em que os marginais descobrirem a fragilidade 
de nossa Polícia, o povo terá que sair às ruas para se defender. 

Os meios de comunicação. A televisão, no meu entendimento, discor
dando de muitos, contribui para a violência. O exemplo, o assalto ao Banco 
BRA DESCO em São Paulo, que não fazia parte do meu repertório, isso no 
que diz respeito ao combate à criminalidade, usaram uma bomba manual 
para fazer o assalto, e a televisão mostrou a todo o País, c dias depois outro 
coitado foi usar o mesmo expediente e se deu mal. Vejam que a televisão con
tribui sim, como não, para o aumento da criminalidade. Ela desperta em mi
lhares de pessoas, que às vezes não têm o que comer, mas têm um televisor, 
ou na casa do vizinho, falam: olha, lá, um negócio bom de eu faturar um di-
nheiro aí. -

Não há dúvida que a televisão desperta, sim, interesse à crimín-alidade. 
Isto para não falar nos crimes violentos que, na faixa etária de crianças de 
cinco anos à adolescência, também contribuem para o aumento da violência e 
da crimínaTídade. 

O sistema penitenciário - sei que estou sendo até bastante cansativo 
para V. Ex•s- mas o sistema penitenciário é outro setor que eu gostaria de 
rapidamente dizer alguma coisa. Exístem no Paraná as penitenciárias e as ca
deias públicas, e as considero verdadeiros cemitérios de gente viva. E um 
sistema falido - falta de recursos, ociosidade dos reclusos, falta de pessoal 
especializado para o trato com os presos, desde a cúpula, direção desses esta
belecimentos, até os guar~as do presídio. De todas as penitenciárias que eu 
conheço, somente uma m~ causou um relativo bom aspecto, que é a de Presi
dente Venceslau, no Estado de São Paulo, mais no setor médico-psiquiátrico. 
As cadeias públicas sem as menores condições de higiene e alimentação, ·nas 

, condições mais subumanas possíveis. 
Com um sistema penitenciário-carcerário dessa qualidade, o que se pode 

esperar? Violência e maís Violência. A superpopulação carcerária é um d3.do 
que estarrece qualquer um. Vejam V. Ex•s no Paraná, dados oficiais da Secre
taria de Justiça recentíssimos. Temos lá a Prisão Provisória de Curitiba, que 
tem capacidade para 350 homens, e atualmente ela conta com 915. A Peniten
ciária Central do Estado tem capacidade para -580 homens, e atualmente está 
com 926. Só estas duas, para V. Ex•s terem noção. 

A superpopulação carcerária e a não separação de presos por modalida
des delituosas, inclusive a presença de menores nesse meio, constituem um 
dos maiores crimes que o próprio Governo comete contra os seres humanos 
a !i recolhidos~ Como forma de pelo menos minimizar esse gravíssimo prOble
ma, é entregar a direção desses estabelecimentos a pessoal especializado. 

No Paraná, que é pioneiro, a Universidade de Londrina tem formado 
criminólogos em curso de nível de pós-graduação. Infelizmente até agora 
duas turmas já se formaram e nenhum dos formandos foi aproveitado em car
go algum da administração pública. Em contrapartida, em uma das peniten
ciárias, talvez a mais importante do Estado, está a dirigi-la um incompetente 
cidadão, cuja grande especialidade que possui é envolver-se com a aquisição 
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de gado furtado. Responde a um processo de receptação dolosa por compra 
de gado furtado. Ele comprou sabendo que o gado era roubado, e como pre
sente ganhou a direção ·da Penitenciária Central do Estado, porque 
o Secretário de Justiça do Estado do Paraná é altamente ligado a esse diretor 
e é do seu Partido, inclusive. Então, eu diria, como é que pode um cidadão 
que está nessa situação, respondendo a um processo de receptação, cujo re
curso no Tribunal inclusive foi rejeitado, possa dirigir uma penitenciária? 
Qual o exemplo, qual a moral que um cidadão desse tipo pode dar aos presos? 
Acho que uma casa onde o chefe não dá exemplo, os filhos dificilmente pode
rão ser homens de respeito e de dignidade. Às vezes acontecem exceções. 

Um dado assustador, e por mim também constatado, ligado à peniten
ciária e à população _carcerária existente no País:- -g9~99%-- isso em termos 
de Paraná- das pessoas recolhidas ao cárcere é composta de pessoas pobres 
e miseráveis. 

Eu disse no iníciO que rico pode ser condenado, mas para a cadeia não 
vai. Desafio aqui qualquer Senador, qualquer Deputado, inclusive do meu 
Estado, a verificar, ·se houver no Paraná, em qualquer penitenciária ou em 
qualquer cadeia, um cidadão rico, preso, posso ser pUblicamente desmoraliza
do, que a coisa que mais prezo na minha vida é a minha honra e a minha mo
ral. Desafio. Sei de ricos condenados que figuram na relação diária da peni
tenciária, mas que lá não estão de jeito nenhum, mas têm gastado muito di
nheiro para ficar nessa vida. Será que isso não gera violência, crimfnalidade, 
não gera revolta, numa população em que 99% é composta de pobres e mise
ráveis?! Serã que só para nós, pobres? Que crim-es cometemos por termos nas
cido pobres?! Isto, para mim, é reflexo de modelo. de um regime capitalista. 

Para concluir, Sr. Presidente, como político não poderia deixar de anali
sar o aspecto institucional que o País atravessa. 

Claro, vim aqui para fazer um depoimento, como disse o Senador Leite 
Chaves, em termos de consciência para mim, um depoimento absolutamente 
honesto. 

A própria pessoa falar em honestidade é até deselegante e não pega bem, 
mas eu vou tomar a liberdade de dizer que eu vim fazer um depoimento abso
lutamente honesto. Sou homem que acredito naquilo que faço, procuro ser 
zeloso ao máximo. Já fui chamado à atenção por excesso de zelo, mas nunca 
por falta de zelo ou por omissão. Não poderia, de forma alguma, deixar de 
enfocar aspectos institucionais que estamos atravessando. Eu sou um depu
tado eleito pelo povo, me elegi em cima da minha imagem de delegado de 
polícia - é bom que se frise - em todos os palanques, comícios e reuniões 
por onde passei, fiz questão de frisar que este era o ex-Delegado Tavares, 
para que não pairassem dúvidas a ninguém. Acho que é difícil- e V. Ex•s 
hão de concordar comigo - um homem de Oposição se eleger em cima de 
uma imagem policialesca, ou policial, em cima de um cargo altamente antipá
tico e muitas vezes corrupto-, há exceções,é claro. Pois eu me elegi em cima 
dessa imagem. Não tinha outra coisa a vender a não ser a minha confiança 
naquilo que eu fiz e que eu quis fazer e não me deixaram fazer. 

Só para- um -parêntese, pedi demissão da Polícia no ano de 77. Redigi 
uma carta, a entreguei em mãos ao General Alcindo Pereira Gonçalves, ex
Superintendente do Departamento de Polícia Federal do Paraná e à época Se
cretário de Segurança Pública. Nessa carta, que também tenho a honra de 
passar às mãos de V. Ex•s - sei que senadores e deputados são homens alta
mente ocupados, mas que se tiverem um tempinho procurem ler essa carta 
que haverão de avaliar do porquê desse meu posicionamento hoje nesta C PI. 
Entreguei o meu ca"rgO para o Sr. Secretário e dizendo porque o entregava, di
zendo da decepção, do desalento e que eu não acreditava na polícia, por isso 
que eu pedi a exoneração, diante de tanta injustiÇa e perseguiçãO. 

A falta de legitimidade ao poder, realmente é, no meu entendimento, o 
maior problema institucional que vivemos hoje. 

Pela análise fática, real e sincera que tenho feito, e _aqui eu disse sem a 
menor influência político-partídária - mas eu retiraria, porque existe uma 
influência político-partidária porque sou do PMDB- a causa de tudo o que 
acabo de afirmar, reside na falta de legitimidade ao poder implantado no 
Pais. 

O grande problema atual do poder ê um problema de legitimidade. Foi 
dito pelos advogados na 8• Conferência em Manaus. Não há poder legítimo 
neste País. Não há poder legítimo sem consentimento do povo. 

O regime instaUrado em 1964, decorridos mais de quinze anos, insiste em 
desprezar a forma democrática da legitimação, através do voto popular. A 
massa do povo permanece marginalizada e indiferente, quando não hostil, a 
esse sistema de Governo, que dispensa a aprovação dos governados e repele a 
vontade eleitoral. 

Ainda agora, pretextos e artifícios estão em_ marcha para suprimir 
eleições e prorrogar mandatos, forma de criar representantes sem represen
tação, com a alternativa de intervenção em todQs. _os m_uniçípios brasileiros. 

Vai, assim, a ilegitimidade, num crescendo, contaminar o exercício do poder 
em todos os planos da administração e da vida pública nacional. 

Por outro lado, a aplicação sistemática de uma doutrina autoritária da 
segurança nacional, carregada de preconceitos, conforme já tive oportunida
de de analisar, tem apenas gerado o reforço da autoridade, à custa da crescen
te e ãssustadora insegurança de toda população brasileira. 

Essa ilegitimidade criou a presente desordem constitucional, agravada 
pelo AIMS e pela Emenda n9 l, oriundos de poderes que a Nação não conferiu 
aos seus signatários. Assim se explica a permanência de leis incompatíveis 
com a vida democrática, como as que regem a segurança nacional, a greve c a 
sindicalização das profissõeS. 

E geral a repulsa à Legislação ditatorial que, armando o Governo de po
der absoluto, atente contra as garantias dos cidadãos, frustre o direito de gre
ve e cerceia a liberdade sindical. 

A política econômica, posta em prática nos últimos anos, exacerbou as 
notórias desigualdades regionais, setoriais e de classe. Essa política tem agra
vado a situação do povo, com uma inflação aterradora, que não se detém pela 
inadequação do modelo econômico 3.dotado às necessidades do País. Resul
tado mais nocivo dessa política é que ela aCarrete uma distribuição de renda 
gritante e injusta, em prejuízo de todos os assalariados brasileiros. 

O desenvolvimento econômico da Nação, que supõe a harmônica valori
zação do homem - seu capital mais precioso - não pode realizar-se através 
de uma vida de constante sujeição ao poder mais forte. Não se admite o cres
cente endividamento externo do País sem a fiscalização e o controle do povo, 
através de seus representantes, aqui no Congresso Nacional. 

Vejo, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desta forma, o Poder ins
titucional implantado neste País, indiscutivelmente, a causa primeira, ou seja, 
o grande responsável pela difícil situação por que passa a Nação, inclusive no 
campo da violência urbana, que nada mais é do que o reflexo da ilegitimidade 
do Poder. 

Para finalizar, diria, que como forma de haver o reencontro do Estado 
com a Nação, que hoje vivem completamente divorciados, urge a convo
cação de uma Assembléia Nacional Constituinte, incorporando delinitiva
mente ao processo político a maioria que dele tem sido ignorada. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Daremos a palavra ao Dr. 
René Ariel Dotti. 

O SR. RENE ARIEL DOTTI- Sr. Presidente, Sr. Relator, eminentes 
Senadores, Srs. Deputados, meus Senhores, minhas Senhoras: 

O Senado da República marca a sua passagem de maneira indelével nes
ses tormentosos territórios do bem e do mal que sintetizam as preocupações 
fundamentais da segurança individual e coletiva, tão em boa hora movimen~ 
tadas em nosso País, com a preocupação de estabelecer propostas válidas 
para que a Nação brasileira possa atravessar esse período de insegurança ge
rada pelos mais diversos fatores. 

Parece~ me que uma das preocupações fundamentais consiste em estimu
lar as pesquisas especializadas, de certo tempo abandonadas, do campo da 
Criminologia. 

Houve durante algum tempo em nosso País aquilo que alguns autores 
chamaram de oposição funesta entre o Direito Penal e a Criminologia. 

A ciência do Direito Penal, tendente ao_ estudo da lei penal, das sanções 
penais, chegou a um momento de exaustão, sem a possibilidade de antever 
propostas vã lidas para a atenuação dos alarmantes índices de reincidência, 
principalmente diante do problema fundamental do fracasso, em grande par
te, das penas privativas de liberdade. 

Parece-me, portanto, que cem anos após a edição da obra clássica de 
Ferri. em 1880, e sob o título original de ••Novos Horizontes do Direito e do 
Processo Penal", e que mais tarde viria a ser-reeditada em sucessivas edições 
para o Mundo todo sob o titulo de Sociologia Criminal. o nosso País deve 
marchar com a preocupação de analisar a violência e a criminalidade não 
como fenômeno de uma epidemia, a justificar uma terapia de choques, mas 
como um fenômeno endêmico, de maneira a proporcionar estudos de caráter 
especializado e permanente. 

E por isso que acreditamos, então, que a instituição de caráter obriga
tório da Criminologia, nos cursos de Direito e nos cursos de Sociologia, seria 
talvez uma das propostas concretas, tendentes a permitir que essa problemáti
ca não ficasse avaliada somente em determinadas ocasiões e por perspectivas 
que não se ajustassem a modelos científicos exigidos. 

Por outro lado, parece-me também de extrema importância a conside
ração de _que a violência e a criminalidade são fenômenos complexos que não 
têm, evidentemente, uma causa ou um fator uniforme, e que, a exemplo do 
que ocorre nos Congressos Internacionais de Direito e Criminologia, há ne
cessidade de que se movimentem diversas frentes para o combate à violência e 
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à criminalidade, desde os meios necessários à implantação de uma educação 
efetiva, de medidas de_ natureza econômico-social e política, até os meios con
siderados de tratamento formal do problema. 

Assim, uma abordagem puramente formal, à responsabilidade de instân
cias formais de controle, como a polícia, os tribunais, não seria a abordagem 
mais adequada. 

Parece-me, então, profundamente importante que, através das universi
dades, se promova, se estimule o estudo das causas, dos fatores e das con
dições da criminalidade, e que tenhamos, nas faculdades de Direito, nas Fa
c.ujdade_s de SociOlogia, e de Psicologia também, a oportunidade de um conta
to':"direto com o nosso objeto de estudo, assim, por exemplo, como fazem os 
médicos, quando no exame dos objetos de seu estudo, com condições melho
~es de. aprendizagem. 

I E importante, dentro dessa perspectiva, a criação de um Instituto Nacio
,. nal de Criminologia. 

Os eminentes senadores e deputados certamente têm dificuldades na co
leta de dados para um levantamento estatístico dos índices da violência e da 
criminalidade em nosso Pais. fsso decorre do ·caráter fragmentário dos levan
tamentos estatísticos. Em determinados Estados, as Secretarias de Segurança 
ou de Justiça promovem alguns levantamentos, mas isso não ocorre com 
aquela assiduidade, com aquela freqUência e com aquela precisão científica ne
cessária; inclusive para detectar as chamadas cifras negras da criminalidade, 
ou seja, aquele contingente de infrações que não se aproxima, não chega ao 
conhecimento da autoriQade pública, pe1os mais diversos fatores: deficiência 
na investigação policial, dificuldade da coleta de provas, re~eio das vítimas, 
etc., etc. 

Também parece-me extremamente importante que a abordagem do 
problema não possa ser felf:i -~m nível puramente formal. Daí, então, a nossa 
contribuição no Grupo de Trabalho instituído pelo Ministro Petrônio Por
tella, sob o título Da Qualidade de Vida e do Meio Ambiente, apresentarmos 
estas proposições, que peço vênia para lê-las: 

"QUALIDADE DE VIDA E MEIO AMBIENTE 

Proposição rzP I 

A planifiCação familiar e a humanização das cidades devem 
constituir metas necessárias-para a redução dos níveis de angústias e 
insegurança coletivas. 

Proposicão rz!' 2 

E preciso estimular a fixação do Homem nas áreas rurais, dimi
nuindo o fenômeno de migração e das insuportáveis concentrações 
urbanas. Para tanto, recomen.da-se: 

a) dirigir uma política nO--seritido de estabilizar o fluxo de ha
bitantes nas cidades e a dispersão ordenada quando for excedido o 
limite máximo tolerável; 

h) reestruturar a vida e o sentido dos bairros, reconhecidos 
como realidades distintas e originais para favorecer o espírito de so
lidariedade e atenuar:_ ~s tensões; 

c) encorajar os habitantes a personalizarem o seu bairro e per
mitir às municipalidades descentralizar certos equipamentos gerais e 
alguns elementos da administração municipal; 

d) estimular a vida associativa através de subvenções munici
pai!'. e colocar lt disposição locais ou espaços livres para serem utili
zados pela própria populução~ 

c) fazer da cidade urn ponto de encontro e não uma encruzi
lhada de solidões. Para tanto, é preciso reabilitar as ruas e as praças, 
criadoras de vida, de calor humano e favorecer a extensão da zona 
para pedestres. As grandes vias que dividem o espaço urbano devem 
ser proscritas: 

f) evitar sistematicamente o gigantismo em todos os estabeleci
mentos dos poderes públicos (administrações, hospitais, universida
des, tribunais, prisões); 

g) romentar a ocupaçãO racional dos vastos espaços despovoa
dos do território n-actonãl. 

l'roposiçiio nrJ 3 

A protcção dos direitOS humanos, econômicos, sociais, políti
cos e culturais. deve merecer o empenho permanente do Governo. 
Além das disposições programáticas introduzidas no sistema positi
vo, recomenda-se a instituição c o revigoramento dos textos de ga
rantia, com sanções penais, administrativas e civis para os infrato
res. 

Proposição n"' 4 

Para melhor defesa dos direitos econômicos, políticos, sociais e 
culturais é necessário não apenas declará-los formalmente como 
também alertar que as normas relativas à liberdade e aos direitos 
fundamentais reconhecidos pela Constituição serão interpretadas 
em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas matérias, rati
ficados pelo Brasil (cf. as Constituições da Espanha, art. lO, 2, e 
Portugal, art. 16, 2). 

Proposição n"' 5 

A proteçào efetivll e ordenada do consumidor deve ser incluída 
no capítulo dos direitos e garantias individuais descritos na Consti
tuição. 

Além do exame dos elementos e das conclusões da Comissão 
Parlamentar de Inquérito relativa ao problema (OÇN, supl. ao 
n"' 38, 12-5-1977) são _inafastáveis e urgentes as seguintes medidas: 

a) consolidar extensa legislação que trata do assunto sob os as
pectos administrativo, civil, -fiscal e criminal; 

h) revisão das sanções penais para. inclusão de outras al~m a 
privação da liberdade e da mJ.tlta, assim como: o confisco de produ
tos, a extinção da pessoa jurídica, a interdição de estabelecimentos e 
atividadc, a publicação de sentença como pena autónoma e a su
pressão de créditos: 

c) a especialização de juízes e tribunais: 
d) a instituição de rito sumaríssimo para julgamento dos &ut_o

rcs das infraçõcs: 
e) o maior estímulo üs associações de defesa do consumidor. 

Proposição n"' ti 

A qualidade de vida e o meio ambiente constituem os velhos e 
novos fatores de violência e criminalidade. 

Uma grande variedade de delitos contra a pessoa - desde o 
homicídio u_té às ofensas morais- pode ser evitada com a har_monia 
entre o Homem e a Natureza. Para tanto, o Estado e a comunidade 
devem-se empenhar. recomendando-se: 

a_). resguardo em nível constitucional do direito à boa qualida
de de vida c a um meio a_mbicnte sadiO, declarando as condições 
mínimas que atcndum esse-objetivo, como fazem atuais cartas polí
ticas- nomeadamente a da Espanha, de 1978, eu de Portugal, de 
1976- de povos distintos quanto à orientação ideológica, organi
zação social e cultural e estilos de administração. 

h) a elaboração de legislação autônoma contendo, entre outras 
n.ormas. sanções administrativas, fiscais, civis e penais para os pre
dadores do meio ambiente, garantindo-se formalmente a todos ale
gitimidade para invocar a Íutela administrativa c jurisdicional. A 
luta contra us atentados ú pureza das águas e do ar, à utilização ra
cional do solo. ü preservação du_ flora. da fauna e da pi.Üsagem (cf. 
recomcndaçüo do l Simpósio Nacional de Ecologia. Curitiba, se
tt:mbro. i97X). constitui a gri.Lnde missão assinalada à Humanidade, 
ni.L perspectivi.L de ak;.~nçar o terceiro milênio. 

É evidente, eminentes Senadores, Srs. Deputados, que propostas desta 
natureza, em nossa compreensão, devem ser, de um lado, tratadas- como 
dissemos- formalmente, em nível constituciõnal, e de outro lado, enfrenta
das com realidade necessária às investigações sociais e políticas ·de profundi
dade. 

Por outro !ado, é importante considerarmos, corno um dos aspectos im
portantes desta digressão, que as reformas propostas nos modelos do Código 
de Processo Penal não podem, em nosso entendimento, se fazer de maneira 
globalizante .. A experiência dos países europeus, onde sempre procuramos re
colher orientação, é no sentido de que as reformas devem ser introduzidas 
através de setores. Determinados setores dos crimes contra as pessoas, contra 
o património, contra a administração, que estejam a carecer de um revigora
mcnto, de novas alternativas penais, devem, portanto, merecer um tratamen
to imediato. As propostas no sentido de se combater a violência e a criminali
dade com a reformulação global dos Códigos Penal e de Processo Penal, 
parecem-me totalmente inviáveis. Tenho inclusive, como proposta concreta, 
diante da preocupação dos movimentos de criminalização e descriminali
zação, que constituem tendências vivas do Direito Penal a constituir, tenho a 
sugestão no sentido de que o nosso Código Penal, sem aquelas modificações 
de estrutura, que são completamente inviáveis, a exemplo do que ocorreu 
com o Código Penal de 1969, poderia, desde logo, crimirütlizar determinados 
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comportamentos que ofendem gravemente a segurança individual e coletiva e 
que, na atualidade, estão sendo tratados como simples contravenções penais. 
Um exemplo característico, e que me permito referir textualmente, é dado pe
los arts. 18 e 19 da Lei das Contravenções Penafs, que punem a fabricação, a 
importação, a exportação ou terem depósitos à venda, sem permissão da au
toridade, arma ou munição. Em segundo lugar, o porte de arma, trazer consi
go arma fora de casa ou de dependência dessa sem licença da autoridade. Es
sas formas de comportamentos são sancionadas com prisão simples de três 
meses a um ano, e o porte de arma, de 15 dias a seis meses, ou multas irri
sórias, quando a evidência estâ a demonstrar que o porte ilegal de armas ou 
depósito de armas constituem modalidades de infrações perigosas à vida e à 
integridade corporal, que mereciam, desde logo, a criminalização. 

Daí, então, a sugestão, no sentido de que os arts. 130 e 131 do Código 
Penal vigente sejam suprimidos, para que, em seu lugar, se criminalizem esses 
comportamentos dos arts. 18 e 19 da Lei das Contravenções Penais. 

Os arts. 130 e 131, para que tenham lembrança, tratam: o primeiro deles, 
do perigo de contãgio venéreo; e o segundo, do perigo de contágio de molés
tia grave, ambas as infrações consideradas extremamente graves, no ano de 
1940, na época da edição do Código Penal, quando não havia antibióticos 
que debelassem o problema de certas doenças venéreas. Na atualidade, tanto 
uma como outra dessas infrações estão sendo consideradas como despicien
das pelo legislador, tanto assim que foram supi"irrfidas do Código Penal de 69. 

Esta, portanto, seria uma das propostas que atendem, inclusive, à reco
mendação do Grupo de Trabalho instituído pelo Ministro Petrônio Portella, 
para a verificação dos fenômenos da violência e da criminalidade e para a 
apresentação de sugestões concretas para o tratamento desses problemas. 

~ evidente que um tratamento formal dessas questões não seria resolvido 
até mesmo em nível de criminalização, ou seja, do reconhecimento de que cer
tas condutas devem ser tratadas severamente pela lei criminal, e nem mesmo 
pela descriminalização, ou- seja, pelo fenômeno inverso, no sentido de consi
derar certos comportamentos, atualmente tidos como criminosos, como não 
mais merecedores da sanção penal. 

Entretanto é preciso, para se atenuar o probleina, a lembrança como na 
lenda da mitologia, que Hércules tentou, por todas as formas, vencer a ser
pente da Lagoa de Lerna, e Hidra tinha tantas cabeças quantas se lhe corta
vam, mas, ao final de tudo, segundo a mitologia, Hércules teria vencido a ser
pente. Problema com tantas faces não pode ter, evidentemente, propostas 
monocórdias. Daí, então, as sugestões no sentido de um aprimoramento da 
Justiça Criminal. 

Um dos temas mais candentes no Grupo de Trabalho do Ministério da 
Justiça, e que ganhou, inclusive, dimensão na imprensa e- nos debates univer
sitãrios, consisliu na-prOPOsta da detenção cautelar. A chamada prisão caute
lar foi recomendada pelo Grupo de Trabalho para atacar determinada crimi
nalidade gravíssima, consistente no roubO- qualificado, na extorsão qualificaM 
da, na extorsão mediante seqUestro, no estupro, no atentado violento ao pu
dor e no rapto violento, além do tráfico de tóxico. 

Só a propósito, uma comparação: ou temos a respeito da legislação de 
tóxicos a lei de 76, uma penalidade severa. Ela prevê uma pena de 3 a 15 anos 
de reclusão para aquele que, nos termos do art. 12, for reconhecido como tra
ficante. No entanto, o porte de arma tem uma sanção irrisória, pfevista na 
Lei das ContravençõeS Penais. Parece-me que o porte ilegítimo de arma tem 
uma gravidade tão expressiva que estaria a merecer já a criminalização. 

Como dizíamos, no seio do Grupo de Trabalho, a matéria tormentosa da 
detenção cautelar foi posta em nível de sugestão, diante do reconhecimento 
de que vivemos, em determinados momentos da noite, ou em determinados 
dias da semana, verdadeiros períodos de carência de jurisdição. Não temos, 
isto é muito comum nas grandes Capitais, em determinado horário da noite, a 
prestação jurisdicional contínua, para atender não somente os problemas re
lacionados com a liberdade do cidadão, atravês da expedição de ordem de 
soltura, como também, e importantemente, para atender àquelas requisições 
de prisão preventiva, de seqUestro, de busca e apreensão, enfim, uma série de 
providências necessárias à investigação policial e que estariam a exigir uma 
atenção jurisdicional imediata. 

Nestas condições, não nos parece adequado que se mantenha esse hiato 
de jurisdição. Penso que uma das fórmulas legislativas seria no sentido de en
vi dar esforços para que, numa eventual reforma da Lei Orgânica da Magis
tratura, se instituíssem juizados de plantão permanente. Poderia parecer isso 
uma invasão à autonomia dos Estados. Em certo ponto sim, mas, ao fundo, 
não. Lembro que, entre as modalidades do crime de violação de domicílio 
previsto pelo Código Penal Brasileiro, o art. 150 prevê que não constitui inva
são do domicílio a entrada na residência alheia ou em suas dependências em 
qualquer hora do dia ou da noite para efetuar prisão legal ou cumprir qual
quer outra diligência. Se o Código Penal estabelece, portanto, uma atenção 

de carãter contínuo na proteção da liberdade individual e na proteção do in
teresse coletiv_o, parece-nos que haveria subsídio suficiente para justificar a 
intervenção federal no atendimento jurisdicional de carãter permanente. 

Tenham os Srs. Senadores e Deputados como certa a convicção de que, 
houvesse uma prestação jurisdicional contínua, a fórmulr inclusive da de
tenção cautelar perderia a sua eficácia, estaria destituída de.. ai quer relevân
cia, porque poderíamos contar não só com a eficiência Cm termos jurisdicio
nais, corno também com a proteçãd para as liberdades individuais. 

Por outro lado, parece~me extremamente necessário que se instituam os 
sistemas de estagiãrios nas delegacias policiais, nos juizados criminais, nos 
juizados de família. 

Srs. Deputados, Srs. Senadores, a mim, como Professor Universitáii"O, 
sempre causou espécie a circunsfância de que os nossos alunos têm uma práti
ca em caráter opciOnal nos escritórios modelos. Inclusive o Exame de Ordem 
exigido pela Lei n9 4.215 passa por diversas vicissitudes. O ideal seria que se 
instituísse legalmente, em nível de estágio, em carâter obrigatório, a partici
pação de estudantes de quarto e quinto anos em delegacias policiais, nas va
ras criminais, nas varas de famflia, nos tribunais, para que, inclusive, não 
houvesse aquela angústia do recém-formado de não ter tido, durante o tempo 
de sua Faculdade, condições de praticabilidade para o exercício de sua profis
são. Tenho a impressão de que a prática dos estãgios, inclusive, seria um dos 
meios de contenção da própria corrupção policial nas delegacias. 

Por outro lado, também parece~ me falível- é a opinião apenas do advo
gado - essa dupla frente de instrução: a instrução policial e a instrução cri
minal. 

Sabem todos aqueles que têm experiência forenSe que entre os sacrifícios 
muito grande das pessoas que prestam serviços à Justiça, o maior deles con
siste na prestação do depoimento pela dupla ou, nos casos de júri, pela tripla 
frente de instrução. 

Então, o Ministério Público, corno dominus litis nos crimes de ação 
pública, deveria ter, em nosso entendimento, a titularidade não só do exercí
cio da ação penal, como a capacidade legal para requisitar, permanentemen
te, da autoridade policial os meios de prova necessários para a formação do 
seu convencimento e à instauração da ação penal. 

As vantagens- penso- seriam de diversas ordens. Em primeiro lugar, 
diminuiria, em certa medida, o índice de violências policiais, tão criticadas 
diuturnamente. Em segundo lugar, fugiríamos dessa repetição enfadonha e 
desgastante, e que cria, muitas vezes, condições para prescrição das ações pe
nais, principalmente diante da não diferença de rito entre os crimes da ação 
pública que têm o rito ordinârio e o rito sumário. 

A especialização da magistratura- parece-me também -seria uma das 
metas importantes e que se cifra dentro de uma política criminal de prevenção 
da violência e da criminalidade. 

Causa espécie que no Processo Civil haja o princípio de identidade tisica 
do juiz que tenha presidido atas da instrução, e o mesmo não ocorra no pro
cesso criminal em carâter permanente. 

Por outro lado, a maior agilização da Justiça Criminal. .B preciso- em 
nosso entendimento - que haja a reforma do Código de Processo Penal, ou 
instituindq-se que o procedimento sumârio deva ter efetivamente o caráter 
sumário, vedado às partes o recurso dos memoriais, e vedado também, conse7 

qüentemente, ao juiz o recurso ac{"ptaZo p·ara a redação da sua sentença, por
que, em última análise, eminentes Senadores e Deputados, essa prática, ou se~ 
ja, da faculdade da apresentação dos memoriais, e do prazo para a prolação 
da sentença, faz com que esses processos sumários se transformem em pro
cessos ordinários. E isto com o 'desprestfgio, evidentemente, não só do concei
to da Justiça, em termos ideais, mas também com o desprestígio da Justiça em 
termos materiais. 

Eminentes Parlamentares, um dos aspectos gravíssimos da violência con
siste no alarmante índice da criminalidade do trânsito. Padecemos até hoje 
dos defeitos formais da Lei n9 4.61 I de 1965. Essa lei, de tramitação antiga, 
possivelmente de 1963, institui, como todos sabem, o contraditório na instân
cia policial. As dificuldades para a investigação policial são enormes. Em pri
meiro lugar, porque a autoridade se vê na contingência de promover o exame 
prévio das circunstâncias do evento, para classificar a infração na modalidade 
da culpa - imprudência, negligência ou imperícia. Depois, com a própria da 
redação da portaria, que inaugura a ação penal, fonte de inúmeras nulidades, 
ou melhor, inúmeras decisões dos Tribunais, reconhecendo a nulidade dessas 
portarias por defeito de forma ou porque a autoridade não tinha condições de 
melhor tomar conhecimento do fato em seu nascedouro. Realmente é absur
da essa exigência. Como poderia a autoridade policial, que ainda não teve um 
conta to direto com os elementos s_ensíveis do fato, classificar a infração, para, 
a partir daí dar início formal ao procedimento? 
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A proposta, portanto, do Grupo de Trabalho foi no sentido da revo
gação írnediata da Lei n9 4.611, porque, eminentes Parlamentares, esta é uma 
lei que não atendeu aos interesses de nenhuma das categorias profissionais do 
Direito, no entanto, se mantém em vigor até hoje, por mais estranhável que 
esse fenômeno possa parecer. Nem aos advogados, nem aos promotores, nem 
aos magistrados nem aos Tribunais, e muito menos à segurança coletiva, que 
se vê comprometida pelas delongas da instauração do procedimento nessas 
condições. 

Então, além das normas penais e processuais penais que uma lei especial, 
relativamente à criminalidade do trânsito, deve atender -e neste sentido já 
existe um anteprojeto propondo não apenas medidas alternativas à pena pri
vativa de liberdade, como também a interdição de direitos como pena autõ
noma; além, portanto, de uma legislação específica que combata essa grave 
síndrome da violência no trânsito, é preciso cOrno proposta imediata, em nos
so entendimento, a revogação da malsínada Lei n9 4.61 t. 

O Grupo de Trabalho apresentou uma relação estatística de violêcias no 
trânsito, e se louvou num trabalho da Secretaria de Segurança de São Paulo, 
pelo seu Departamento ~e Trânsito, no sentido de que: 

"·No que tange à acidentes mortais, tomando-se por base o nú- · 
mero de I 00.000 veículos em relação a outras cidades. colhe-se o se
guinte percentual: Tóquiõ, 1,5%: Osaka, Los Angeles e Chicago, 
2,4%; Nova Iorque, 3,2%; São Paulo, 16,6%. 

Tud"'~ isto está a significar que não levando em conta o preço 
em dólares, estas são as cifras alcançadas com os delitos de trânsito: 
mortes - 2.3\8 vezes um milhão = dois bilhões, trezentos e dezoito 
milhões, feridos: 48.000 x 40.000 - um bilhão, novecentos e vinte 
milhões; danos materiais: cento e sessenta e ç.ove mil, quinhentos e 
cinqüenta e nove x oito mil- um bilhão, quinhentos e vinte e seis 
milhões, zero trinta e um mil. 

Tomando-se por base valores bem modestos, a consideração 
com perda de salário, atendimento médico, hospitalização e repa
rações materiais, observa-se mais uma vez, como se disse, que os va
lores aí apontados são mais do que modestos, o que, entretanto, jã 
significa uma perda para o Município de São Paulo da ordem de 
cinco a seis bilhões de cruzeiros por ano. Transportando-se o ra
ciocínio, há de se concluir que hoje, sem qualquer exagero, o Países
tará perdendo cerca de 30 a 35 Ç_Dhões de cr_uzeiros por ano. Esta 
verba é altamente representativa, tendo-se em vista a fragilidade 
atual da economia nacional. 

É óbvio que o combate à problemática da violência no trânsito não pode 
ser promovido através da frente penal tão-somente, mas de medidas de cará
ter preventivo~ que envolvam a preocupação da família, a preocupação das 
escolas, a preocupação dos clubes de serviço. Enfim, uma consciência coletiva 
para o problema, porque, mais do que nunca, é preciso afirmar que a crimi
nalidade e a violência, sendo extratos da comunidade, são problemas da co.:
munidade e que também devem ser abordados pela comunidade, e que não 
são apenas problemas do Governo -e resolvidos através do Governo. 

Também neste sentido, eminentes Parlamentares, seria muito importante 
a criação de um Instituto Nacional de Criminologia com a possibilidade de 
apresentar índices estatísticos não só quanto à vasta incidência das infrações 
criminais e do índice de violência~ como também setorialmente quanto a de
terminadas espécies de violência e; entre elas, a violência do trânsito. o que 
não nos parece adequado, eminentes Parlamentares, é o tratamento do 
problema em nível exclusivamente educacional, com as campanhas que so
mente procuram chamar a atenção do motorista imprudente quanto ao exces
so de velocidade. Tenho a impressão de que a imprudência e o excesso de ve
locidade são fenômenos que não se atenuam, não se minimizam com a pro
moção didática do simples conselho, a nível do que o Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem está promovendo. 

Por último, e sem que isto constitua um abordamento final da problemá
tica, que evidentemente é intensa, entendo que também é necessária a elabo
ração de um Código de Execuções Penais. O problema é antigo, e tenho a im
pressão de que agora ele poderia ser equacionado, vencidas aquelas dificulda
des conceituais que apresentavam conib obstáculo à edição de um Código de 
Execução Penal, posto que a Constituição Federal, através do art. 89, dispõe 
que .. compete à União editar normas gerais do regime penitenciário". Nestas 
condições, não seria viável, em nível constitucional, a elaboração de um Có
digo de Execuções. 

Esse obstáculo já está vencido pela melhor doutrina, inclusive de Pontes 
de Miranda, e pela realidadi! prática normativa, com a edição, inclusive, do 
Código Tributário. Um_Código das Execuções Penais se constituiria no Esta
tuto da Pessoa Presa e viría, ·então, suprir esse hiatO de legalidade que existe 

entre os_ momentos. dramáfícOS--da <;tplicaçào e da execução da pena, regulan
do não apenas os direitos, como também os_ deveres da pessoa presa. E que, 
pãfã este -assunto da execução da pena, não tivéssemos fórmulas eufóricas, e 
que não tivéssemos aQuele tratamento samaritano, a nível de procurar com
prometer, muitas vezes, a própria eficiência da lei penal e o sentido retributi
vo que o. pena deve ter. E evidente que a pena privativa de liberdade, como as 
penas em geral, tem um caráter atlitivo qUe não desaparece, posto que a pena 
é, e deverá ser, como tal, sofrimento, enquanto o homem praticar uma in
fração que mereça esse tipo de reaçào. 

Se de um lado, não nos é possíVel tratar os problemas penitenciários em 
nível eufórico e que criem até mciimo um movimento de carâter anárquico 
para as estruturas fundamentais da retribuição da pena, é necessário tenha
mos um diploma regulador do direito de execução penal que preveja, minu
dentemente, esses direitos sem prejuízo. é natural, da legislação complementar 
a nível dos regulamentos. Esta orientação, Criando inclusive juízes e tribunais 
de execução das penas, é que domina o pensamento de escritores e de sistemas 
penais altamente especializados, valendo os exemplos da Alemanha, Espa
nha, Portugal, França e Itália. Na Espanha, inclusive, só como indicação en
tre outros países que poderíamos ter, um deles é no sentido de assegurar ex
pressamente aos condenados a remuneração pelo seu trabalho, através do art. 
25. E preceito, inclusive, constitucional, fazendo da remuneração do conde~ 
nado um meio útil não só para a sua reinserção social efetiva, como também 
que, com o produto do seu trabalho, seja possível, na forma do art. 30, muda
do no nosso Código Penal, atender, cm uma parte, aos danos causados pelo 
crime, a indenização re~ultante do fato criminoso, como é natural, à fixação 
da pensão alimentíCia a que estiver sujeito o condenado, à formação de um 
pecúlio. Em suma, que o condenado não fosse mais para o Estado esse peso 
morto que continua sendo. Tenho a impressão de que a importância e a gravi
dade desses problemas que se inserem, inegavelmente. dentro do contexto ge
ral da violência e da criminalidade, devem ser tratados por um Có_digo de 
Execuções Penais. que regule minuciosamente tais situações, sem que. a exem
plo da reforma do Código Penal de 77, se permita uma legislação complemen
tar pelos Estados. e até me.-; mo a s.olução que nos parece inadequada do re
curso aos provimentos dos Conselhos da Magistratura. É evidente que as 
normas complementares do Direito de execução penal são normas atinentes 
aos direitos fundamentais da pessoa presa e que merecem da Constituição Fe
deral uma promessa formal de Garantia quanto à segurança física e moral. 

São estas. eminenteS Parlamentares, as considerações gerais que tínha
mos a acrescentar, além daquelas já trazidas por nossa contribuição ao Gru
po de Trabalho, e que estão divulgadas pelo Ministério da Justiça. 

Passamos às mãos da colt:nda Comissão um exemplar da publicação da 
Revista Forense. contendo colaborações prestadas por este depoente e pelos 
Professores Damásio de Jesus. João de Deus Menna Barreto, Roisler Couti
nho e Serrano Neves, como contribuições prestadas para o Grupo de Traba
lho do M io_istério da Justiça. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o Sr. Sena.dor 
Murilo Badaró, Relator. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
houve aqui um depoente, no Painel sobre Meios de Comunicação, que assina
lou que esta Comissão Parlamentar de Inquérito talvez fosse a mais impor
tante das iniciativas par"lari1entares jã feitas no Congresso brasileiro. 

De tal modo o problema da violência angustia a sociedade brasileira que, 
desde o primeiro mOmento, se fez um esforço de articulação parlamentar, sob 
o comando do Senador Orestes Quércia, no sentido de não permitir que. de 
forma alguma, o problema da violência, de tão fundas raízes, de tão compli
cadas indagações, resvalasse para--o terreno político-partidário, ideológico e, 
muitas vezes, até conjuntural, de somenos importância. 

Tivemos aqui, na Comissão o caso extremamente desagradável de uma de
poente que se limitou Ou usou da Comissão apenas para fazer ataques a uma 
autoridade governamental, sem que tivesse oferecido qualquer tipo de contri
buição. 

O Senador Orestes Quêrcia e o Relator têm-se esforçado para evitar que 
isto aconteça. porque, caso contrário, vamos ao final destes trabalhos, rece
ber a mais dura e talvez a mais justa das críticas por não termos sabido di
mensionar correta mente o papel desta comissão na a tua! quadra da vida bra
sileira. E mais, o Ministério da Justiça, por inspiração do Senador Petrônio 
Portella, instituiu duas Comissões: uma, de juristas; e outra, de juristas e so
ciólOgOs, todos de alta nomeada, homens preparadíssimos, de grande concei
to na comunidade científica a·o "Brasil, para fazerem uma prospecção profun
da do problema da violência e da criminalidade. Essas duas Comissões_ apre
sentaram um trabalho seriíssimo, já publicado. Não seria razoãvel que- urria 
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Comissão de Senadores não estivesse pelo menos à altura em que esses juris
tas c sociólogos colocaram o problema. 

Faço estas observações à guisa apenas de justificar meu comentário a 
respeito da intervenção do Senador Leite Chaves. 

No momento em que o Senador José Richa sugeriu o nome do Deputado 
José Tavares da Silva Neto para depor nesta Comissão, já estava implícito 
que, partindo de quem partiu a indicação, de termos aqui um homem sério, 
um homem correto, um homem contra o qual nada se poderá alegar. 

Entre isto e a contribuição da sua experiência e as conclusões de natureza 
político-partidárias, confessadas por ele próprio, que ele inseriu no seu rela- ' 
tório, vai uma distância muito grande, com a qual não devemos concordar e 
sobre as quais devemos manifestar estranheza. 

A experiência do Dr. José Tavares da Silva Neto, segundo ele próprio 
confessa, é uma eX-periência modesta. E pecado ou pena que a polícia do Pa
raná tenha perdido a contribuição desse impenitente Javet, que espero esteja 
na tribuna da Assembléia Legislativa denunciando, com todo vigor e com 
toda energia, a corrupção aqui levantada e denunciada por S. Ex.' 

O SR. JOSI> TAVARES DA SILVA NETO-Temos feito ao longo da 
nossa vida, Senador. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Parabéns. 
Lamento sinceramente que o depoente - e sobre este ponto não vou fa

zer comentários, porque seria urila inútil perda de tempo- tenha feitO consi
derações de natureza política completamente sem razão de ser, num depoi
mento e numa Comissão deste tipo, ainda mais com a confissão preliminar de 
que os fazia por influências de natureza político-partidária. 

Sr. Presidente, não podemos deixar também de anotar como válidas as 
informações que o Deputado, Presidente da Comissão de Segurança da As
sembléia do Paraná, certainente acolhido pelos seus pares, a quem ele tão du
ramente criticou, as informações são, evidentemente, uma contribuição e um 
exame de uma faceta, ainda que superficial, do problema, e que no Paraná, 
segundo S. Ex•, atinge dimensões muito grandes~ __ 

Passo a comentar o depoimento do Dr. Renê Ariel Dotti, que não sur
preende a Comissão, pela excelência do texto proferido, pelas palavras prof e~ 
ridas, fazendo jus à fama de que V. Ex~ vem cercado, de sér um dos mais emi
nentes juristas deste Pais, do honrado Estado do Paraná e da cultura jurídica 
brasileira. 

Eu já havia lido, atentamente, as contribuições do Dr. Renê Ariel Dotti à 
Comissão do Ministério da Justiça. Considero da maior importância algumas 
delas, como, por exemplo, o problema da inserção no corpo da Constituição 
da proteção ao meio ambiente, que é uma das formas mais dramáticas de vio
lência no mundo moderno, exatamente a depredação, a deteriorizã.ção da 
qualidade de vida através da destruição do ambiente natural em que vivemos. 

Gostaria apenas de fazer-lhe algumas perguntas a respeito da detenção 
cautelar. 

O Sr. Ministro da Justiça, certamente abordando o problema, no seu de
poimento perante esta Comissão, falava da impossibilidade de adoção, a cur~ 
to prazo, da detenção cautelar, e baseava a sua assertiva nas circunstâncias de 
que as prisões brasileiras, por força de uma estrutura deficiente e deformada, 
são hoje, talvez, as maiores escolas de criminalidade que existem no País. En
tão, o Ministro julgava que seria uma inadvertência estabelecer-se a detenção 
cautelar, ainda que nas hipóteses sugeridas pelo Grupo de Trabalho de que V. 
Exll fez parte, como não recomendável nesta conjuntura, pelo menos. 

V. Ex• continua achando que é indispensável nos casos citados, de aten
tados violentos ao pudor, tóxicos, a detenção cautelar? 

O SR. RENE ARIEL DOTTI- Eminente Senador, inicialmente o meu 
agradecimento pela generosidade da sua apreciação. 

Como já lhe disse, a matéria foi tormentosa no seio da Comissão. A Co
missão instituída, diante daquele vendaval noticiado pelos meios de comuni
cação, da violência" e do crime, ela se preocupou com algumas fórmulas que, 
inegavelmente, poderiam ser consideradas como terapia de choque. 

Fomos sensíveis aos reclamos, inclusive de comunidades como os de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que estavam a exigir a punição para 
certos criminosos e que o sistema ortodoxo não possibilitava. 

Eminentes Srs. Senadores e Srs. Deputados, na atualidade um assaltante 
de banco ou o autor de um seqüestro, se for processado segundo os termos do 
Código do Processo Penal, receberá uma intim3ção policial para comparecer 
à autoridade e ser i_nterrogado, quJ.lificado ou pregressado com prazo sufi
ciente para evasão. 

Em suma, entendemos que na falta de um plantão judiciário, a exemplo 
do que ocorre com os hospitolis que atendem às emergências, a sociedade não 
pode ficar, num intervalo de jurisdição durante a noite e a madrugada. Os no-

vos j~íies, os_juízes que estão iniciando a sua carreira, os estagiários, que 
componham essa frente de atendimento a nível dos hospitais devem ser con~ 
vocados também, para que~ desta forma, pudéssemos ter a garantia da pres
tação jurisdicional nO jorum, no tribunal, e não na residência dos juízes, 
como ocorre em várias cidades, em várias comarcas, onde o plantão judi· 
ciário é prestado pelo juiz na sua residência, no horário predeterminado, com 
constrangimento, e insegurança para a sua família também. 

Lamentamos que a crítica dirigida contra a proposta da prisão cautelar 
foi crítiCa basicamente dirigida contra o poder de polícia. Então, a proposta 
teria que falir, pois o poder de polícia seria incapaz de aplicar essa fórmula. 

Confesso a V. Ex~ que não teria dúvida nenhuma em substituir essa pro
posta, a partir do momento em que sentisse haver a prestação jurisdicional 
mais intensa e que a qualquer hora do dia ou da noite tivéssemos o Judiciário 
aberto para as medidas em defesa da liberdade e da segurança social. Antes 
que isso ocorra temos duas únicas fórmulas: concordar com a prisão arbi
trária, tolerar a prisão arbitrária - isto seria, assim, uma profunda hipocri~ 
sia; ou censurar a detenção cautelar, sem propor uma fórmula alternativa, 
com a preocupação de não melindrar a magistratura- talvez seja um dos as
pectos da questão. Teremos que ter a coragem de insistir na necessidade de fa
zer com que a magistratura seja diuturna, para obviar esses inconvenientes. 

Na falta dessa fórmula e diante do reconhecimento de que a prisão para 
averiguações, embora tolerada, é uma prisão criminosa, eu manteria a pro
posta da detenção cautelar, não obstante todos os ataques que ela está sofren
do e não obstante a condição de advogado militante há vinte anos. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Dr. Renê Dotti, o problema do 
juizado em plantão permanente difere um pouco do juizado de instrução. 
Qual mecanismO poderia dar grande celeridade à justiça? 

O SR. RENE ARIEL DOTTI - Sem dúvida. Para medidas urgentes, 
consistentes, na decretação da prisão preventiva, de busca e apreensão, nas 
medidas de arresto, de habeas corpus. Não haveria uma instrução preliminar, 
perante o judiciário portanto. Haveria o exame de medidas urgentes, propos
tas pela Autoridade da investigação. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró) - Pronto Socorro Judicial. 

O SR. RENÊ ARIEL DOTTI - Exatamente. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Não acha V. Ex• que, dentro des
sa dificuldade de natureza estrutural por que se debate a magistratura brasi
leira, não seria mais um fator de complicação nessas dificuldades todas? 

O SR. RENE ARIEL DOTTI -De qualquer maneira é um problema 
que não vai ser resolvido se não houver, ·rnctusive, uma reformulação de 
infra-estrutura. 

Sr. Senador, temos a necessidade de insistir nessa exigência, não obstante 
o argumento sempre sensfvel e ponderável da impossibilidade de meios mate
riais. Diante de dificuldade de atendimento médico nos lugares mais distantes 
e por falta de recursos, criou-se o INPS. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- A sua sugestão, no sentido de que 
aproveitasse, para esse plantão permanente de prestação jurisdicional, uni
versitários e estagiários? 

O SR. RENE AR! EL DOTTI- Estagiários também. Existe juiz em iní
cio de carreira. A exemplo dos residentes-médicos, os juízes em início de car
reira e os estagiários. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró) -O Senador Leite Chaves lembra 
que realmente a Comissão que investiga o problema do Júri tem desejo de 
convocar V. Ex~ para prestar uma contribuição. 

Já que, en passant, V. Ex"' referiu ao problema da instrução criminal, e da 
instrução judicial, considera que a eliminação da instrução criminal na polí
cia poderia ser um fator de celeridade dos julgamentos, ou seja, passar isso 
tudo para a Justiça? 

O SR. RENE ARIEL DOTTI- Considero. Senador Murilo Badaró, 
que realmente à autoridade policial seria deferida, por requisição do Minis
tério Público, a realização daquelas provas urgentes, como levantamento do 
local do crime, o exame do corpo de delito, enfim. No entanto, a colheita do 
depoimento, essa matérí:i"é de grande sensibilidade. E de convencimento. Es
tá na prática tão desvirtuada e sabemO-s que nas delegacias polici.ais qUem co
lhe os depoimentos não são os delegados. São os escrivães, sujeitos, inclusive, 
àquelas distorções intencionais, -ou não, da procura da verdade. Senador Mu
rilo Badaró, permita-me uma expre."'são, é uma farsa essa dupla frente, inclu
sive criando obstúculos, criando caminhos para a prescrição e obstáculos 
para apuração da verdade. Então, a requisição de provas urgentes, deve ficar 
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a cargo da autoridade policial, mas a colheita dos elementos mais sensíveis, 
como a reprodução dos depoimentos, a cargo da autoridade judiciária. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Neste caso, também invadindo 
outra seara, considera V. Ex~ que a permanência do criminoso solto, depois 
de pronunciado- comentário à chamada Lei Flemy- considera V. Ex• 
que é fator de aumento do descrédito de instituição do Júri e de outras insti
tuições judiciárias brasileiras perante a opinião pública? 

O SR. RENE ARIEL DOTII- Sr. Senador, na atualidade, o réu é jul
gado pelo Júri quando ele quer. Esta, a triste realidade. O Estado não conta 
com meios, muitas vezes, eficientes - é claro que haveria o recurso à prisão 
preventiva, sem dúvida- no entanto, na generalidade dos casos, a realização 
do julgamento pelo Júri depende da mâ ou boa disposição do próprio acusa
do. 

Queria eu -ficar em harmonia com a __ minha condição de advogado mili
tante e dos princípios que defendo, inclusive o princípio da presunção de ino
cência. Entendo que, após o trânsito em julgado, do despacho de pronúncia, 
ou melhor, da sentença de pronúncia, que é uma autêntica sentença, é que se 
poderia tornar excqüível o mandado de prisão. Até à confirmação do despa
cho de pronúncia pelo Tribunal, tenho impressão de que seria possível a ma
nut ... nção do acusado em liberdade, principalmente diante da não aceitação 
mais-da prisão preventiva em caráter obrigatório. 

Em suma. e resumindo, tenho impressão de que a presunção de inocên
cia deveria ceder a duas evidências, além das de caráter processual preliminar, 
como a busca e apreensão entre outras: ao trânsito em julgado da sentença de 
condt:nação e ao trânsito em julgado da sentença de pronúncia. 

O SR. R ELA TOR (Murilo Badaró)- Finalmente, me pareceram muito 
procedentes suas críticas à Lei n9 4.611. Evidente que o problema do trânsito, 
que é responsãvel pelo maior volume de violências no País, não se resolve 
com educação nem de crianças nem de motoristas, porque, muitas vezes, a 
prática do delito de trânsito pode representar uma manifestação de violência 
do condutor por uma deficiência de ·natureza físico-psicológica evidente. 

Quando V. Ex' falou no problema da legislação complementar pelos Es
tados- e esta_!; uma tese que a mim me seduz muito, a tese do chamado con
domínio legislativo, muito defendida pelo Professor Raul Machado Horta, 
que é um grande constitucionalista mineiro- no caso do Código de Processo 
Penal, a dotaria V. Ex' a tese da compl~mentariedade ampla ou apenas restri
ta - por exemplo, no caso que V. Ex• citou, das execuções penais - no 
problema do trânsito? 

O SR. RENE ARIEL DOTTI- Restrita, evidentemente, a determina
dos a tos do processo, como, por exemplo, ato de citação, ato de intimação. 
Em suma, em determinados lugares a prâtica já tem viabilizado. As publi
cações, por exemplo, se fazem através do Diário da Justiça, e outras que se fa
zem por mandato. 

Em relação a determinados atas de caráter complementar, da formação 
dos processos, é viável a lei complementar por parte dos Estados, viável e ne
cessâria até mesmo, conforme a consulta- às características de determinadas 
regiões de nosso País, de dimensões continentais. 

Não me parece adequado, em matéria de execução da pena, que se trans
firam para os Estados a legislação complementar ou para os provimentos de 
Conselho da Magistratura, assuntos que,_ na forma do art. 30, § 69, do Código 
Penal, são de direito fundamental da_ pessoa presa ou de seus deveres funda
mentais, como estão enumerados, inclusive, o próprio sistema da prisão al
bergue, que, infelizmente, na prática, se tornou, assim, a frustração da própria 
execução da pena de prisão. Em determinados lugares, a prisão albergue tem 
viabilidade, devido aos recursos materiais daquelas comarcas; em outros, 
passa a ser tão-somente compromis~_o moral de o acusado não sair de sua 
própria casa, institu:ndo-se, aí, portanto, a prisão domiciliar. 

Nunca somos contrários, evidentemente, à liberalização do regime pe
nal, mas somos contrários a determinadas práticas que venham a demonstrar, 
assim, a introdução de meios anárquicos, de instrumentos anárquicos na exe
cução da pena privatíva de liberdade, assim como ocorre, por exemplo, com a 
massifica"ção dos indultos._ Os indultos, nos últimos tempos, é sabido, têm, 
uma tal proliferação de destinatários, sem a consideração mínima das co_n
diçõ"es de pcriculosidade, que a sociedade fica atormentada, fica surpresa com a 
reincidência de determinados autores e que foram liberados porque os direto
res de presídios fazem tudo para facilitar os indultos, diante, inclusive, daque
la política- que me parece altamente ruinosa- de que dever-se-ia esvaziar 
os presídios, ao invés de construir-se o maior número deles. Na verdade, po
rém, a construção de penitenciárias regionais é uma necessidade das mais ur
gentes, uma tarefa que deveria ser até em nível do Senado, do Congr~so, en
fim, sugerida aos Governos dos Estados, para que isso se viabilizasse: Assim, 

é profundamente desgastante para os recursos-do Estado o transporte de pre
sos, com suas comitivas policiais, de uma comarca distante para outra, além 
de afastar o preso, durante a fase provisória da sua prisão, da família e do lu
gar em que_ ele mantém laços afetivos e de outra natureza. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró) - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Antes de dar a palavra ao 
próximo Senador, gostaria de fazer uma observação sobre o comentário do 
nobre Senador Murilo Badaró, acerca do depoimento do Deputado José Ta
vares da Silva NetQ. 

Realmente, evidente que a intenção nossa é tratar de todos os assuntos 
acima de considerações partidárias, porque queremos- e esta é a intenção 
da Comissão -que os trabalhos produzam algum resultado positivo, para 
que o Senado colabore no sentido de tentar a diminuição, visto que a extinção 
talvez não seja possível, cofabore na diminuição do recrudescimento da vio
lência urbana, que realmente é um assunto que gera incerteza muito grande 
nas populações brasileiras, principalmente as das grandes cidades. 

Ê intenção desta Presidência tratar do assunto da melhor maneira possí
vel. Evidentemente, não significa limitação à palavra de um depoente. Se en· 
tender que uma das causas da violência é exatamente a forma pela qual se ad
ministram os destinos do País, o depoente tem o direito, e até o dever, de ex
por essa sua opinião. 

Significa que o nobre Deputado José Tavares da Silva Neto, tem todo o 
direito de expor a sua posição política, se assim entender necessário, e esta 
Presidência, enquanto existir corno Presidência, garantirá este seu direito. Da 
mesma forma que o Senador Murilo Badaró também tem o direito de fazer o 
comentário que fez, a ábservação que fez, porque tudo isto significa uma con
vivência bem democrática da Comissão. 

Espero ter esclarecido bem a posição da Presidêncía, no sentido de que 
realmente queremos contribuir. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Tem a palavra V. Ex• 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Não aceito o reparo de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Não reparei nada, porque a 
posição é do Presidente. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Não a acei-1~. porque, eviciCnte
mente, em nenhum momento recusei a qualquer depoente o direito de falar o 
que bem entenda. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Não. Não coloquei reparos. 
Fiz apenas uma observação, para esclarecer a situação. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Inclusive, Sr. Presidente, dentre 
as tarefas e das cruzes que o relator carrega numa Comissão destas, é ouvir as 
maiores tolices, é ouvir os maiores absurdos, e ouvi-los calado. Tanto assim 
que o fiz respeitosamente, porque exatamente o depoente é um homem sério, 
porque estou calado na informação dos Senadores José Richa e Leite Chaves. 
Não tenho nada de pessoal contra o depoente. Apenas não posso, numa Co
missão desta, aceitar, sem uma manifestação de - eu não diria nem de desa
grado, Sr. Presidente, porque sou um homem absolutamente liberal e pacien
te- mas foi uma manifestação de estranheza, que um depoente venha aqui 
falar em Assembléia Constituinte, falar da sua filiação: a estou afirmando, 
por razões político-partidárias. Evidentemente, eu pegaria um xerox de um 
discurso de Deputado da Opo-SiÇãO e o colocaria na Comissão. Só isso. Por 
isso que nào aceito o reparo de V. Ex• 

Não sou contra que a pessoa diga o que quiser. Pode dizer o que quiser. 
Apenas, de agora em diante, a convocação dos depoentes terá que ser cercada 
de maiores cautelas, para que evitemos, inclusive, esse tipo de incidente que 
acaba de se verificar na Comissão. Com todo o respeito a V. Ex• 

O SR, PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Também, com todo respeito 
ao Setmdor Muri\o Badaró, esclareço que não objetivei faZer reparos,- tantO 
que não usei o termo. Objetiyei simplesmente esclarecer a posição da Presi
dência, tendo em vista que V. Ex• salientou, diversas vezes, que, de acordo 
com entendimentos entre o Presidente e o Relator, concluímos que não se 
deva levantar questões políticas, etc, etc. 

Como ficou uma dúvida- e senti essa no meu espírito -essa dúvida 
quis esclarecer, para que não pairasse perante os companheiros da Comissão 
a idéia de que possivelmente teríamo-nos entendido no sentido de que não ha
veria condição de deixar um depoente fazer a sua manifestação, inclusive tra
zendo a sua posição política. Só por isso. "Sabe V. Ex• Até, na abertura dos 
trabalhos, o meu discurso foi neste sentído, de que não era intenção nossa 
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utilizar-nos da Comissão para objetivos polítícos. Realmente V. Ex• tem razão 
neste aspecto. V. Ex~' colocou essa posição exatamente na observação que fez 
com relação à colocação política do depoente. 

Quis esclarecer, sem nenhum desdouro a V. Ex• - aliãs, reconheço o es
forço de V. Ex'", como Relator, esforço este a que assisto constantemente 
aqui, além de Relator dos trabalhos desta Comissão e de outros trabalhos que 
V, Ex• enfrenta no Senado, em nome da sua Bancada, reconheço o esforço, o 
trabalho e a dedicação de V. Ex•- aqui, evidentemente esclarecer, e não po
deria deixar de fazê-lo, que o depoente tem todo o direito, para que não pai
rasse dúvida de que houvesse alguma limitação a qualquer depoente nesta 
Comissão. Só isto.- Com todo respeito a V. Ex• 

O SR. JOSE RJCHA - Permita-me nobre Senador Orestes Quércia. 
Entendi exatamente assim a sua observação, porque compreendo a ne

cessidade que sentiu o nobre Senador Murilo Badaró de colocar a sua estra
nheza, até sua discordância. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Claro. 

O SR. JOSE R!CHA- Compreendo perfeitamente bem, como tambêm 
entendo que, da maneira como S. Ex" colocou a questão, poderia parecer aos 
depoentes que eles aqui tivessem esse tipo de limitação que V. Ex• esclareceu. 

O problema, realmente, do Presidente não o forde desautorar o Senador 
Murilo Badaró. 

Também entendi necessária esta observação, para que não pairasse dúvi
da sobre os depoentes de hoje e os que eventualmente ainda venham prestar 
esclarecimentos a esta Comissão. 

Entrando no mérito da declaração do Senador Murilo Badaró, entendo 
perfeitamente a sua estranheza - e até debitaria essa estranheza ao fato ex
clusivo de S. Ex'- não conhecer o Deputado José Tavares. Nós que o conhece
mos bem, sabemos da seriedade deste homem, da sua coragem cívica, patrió
tica, inclusive física. 

Tenho, por temperamento, um estilo de atuação diferente da do Deputa
do José Tavares, mas reconheço a validade da sua contribuição, um homem 
que, como deputado, tem feito até com muito mais veemência, na Assemble

~ia, as colocações a respeito de tudo isso que aqui abordou. 
Com relação ao fato de se colocar um conteúdo político, entendo que a 

Comissão, evidentemente, não pode servir de instrumento à promoção pes
soal ou de grupos político-partidários. Evidentemente, não pode, e nem tem o 
direito de assim proceder. 

Por outro lado, entre isto e abstrair do problema da violência as cono
tações políticas, me parece que vai também uma grande distância, porque é 
evidente, a mim me parece muito evidente, que uma das causas geradoras da 
violência no Pais- pelo menos no seu recrudescimento, já que da violência 
nenhum país pode escapar-, não podemos analisar isoladamente a questão, 
porque também querer dizer que só a pOlícia que é corrupta, só hã falta de 
condições, então, não teríariiO-S em países altamente evoluídos, como os Esta
dos Unidos, um índice de violência, de criminalidade tão preocupante. Que 
há conotações políticas, é evidente. Percebemos que o próprio modelo políti
co autoritário e, de certo modo, tem havido denúncias de que se tomam co
nhecimento, percebemos que tem havido, na maioria dos casos, impunidade. 
Ora, isso é uma cauSa geradora de violência. 

Um dos aspectos que o Deputado José Tavares abordou, que é do nosso 
conhecimento - o comando político. O Deputado José Tavares chegou até a ci
tar nomes, em função de uma indagação do Senador Murilo Badaró. Até 
acho que o problema de nomes é secundário. O que importa é analisar esse fa
migerado instituto do comando político. 

Conheço Deputados da maior seriedade, a cuja honorabilidade pessoal 
eu não colocaria nenhum reparo, e que, entretanto, em função da atuação 
política dentro de um esquema organizado pelo Governo, se tornam, na 
maioria das vezes, quase sempre, se tornam, inconscientemente, agentes des
ses atos de corrupção. Por quê? Porque a eles cabe o comando político de de
terminada região. Dentro dessa estrutura, se eles não exercerem, outro vai 
exercer. Dentro do instinto de sobrevivência política do próprio Deputado, 
ele acaba assumindo a condição de comandante político daquele Município. 

Ora, até mesmo para não gerar problemas, ele tende a se acomodar dian
te de autoridades coniventes com a prática da contravenção, do crime, senão 
ele acaba não fazendo voto. 

Então, o problema é a estrutura de como isso funciona lá. 
Daí eu entender a revolta do Deputado José Tavares, porque, no período 

em que ele foi delegado, essas coisas aconteciam e quase sempre ele era a 
maior vítima. Posso prestar depoimento de, quando eu era Prefeito de Lon
drina e o Deputado José Tavares- que então nem conhecia- foi designado 
Delegado nessa cidade. Pude sentir e até aplaudir a atuação dele, porque real-

mente estava acabando com a criminalidade na cidade de Londrina. Isso para 
mim, como Prefeito, era um fato sumamente auspicioso. A partir de então, passei 
inclusive a colocar a máquina administrativa à disposiÇão da delegacia. 
Quase sempre havia uma colaboração. Nem sequer, nunca telefonei, durante 
a minha gestão, para a delegacia pedindo ou orientando qualquer coisa. 

O SR. JOSE TA VARES DA SILVA NETTO- Aliás, Senador, ê uma 
das (a;!:_Ões da minha profunda admiração por V. Ex• V. Ex• sabe disso. 

O SR. JOSE RICHA- Muito obrigado. 
Sempre que o Delegado TavareS, no exercício da sua função e dentro das 

limitações reconhecidas da polícia em agir, sempre coloquei a estrutura da 
Prefeitura à sua disposição, para que ele pudesse cumprir esse mister. Entre
tanto, ele acabou sendo vítima, porque é evidente que a atuação de um ho
mem como o Deputado Tavares, que, primeiro, é correto, sério, honesto, tra
balhador, e que não sabe tropeçar em problema sem resolvê-lo, isto gera atri
tos, gera confrontos, gera descontentamentos, porque ora é a contravenção 
de alguém que ali está sendo punido pelo delegado, que ê amigo da pessoa do 
vereador, e este, por sua vez, leva ao Deputado. 

O problema de citação de nome - me parece - até seria completamente 
secundário, diante do que precisa ser alterado, que é o instituto desse coman
do político, que acaba gerando- essas distorções e fazendo com que Deputa
dos do esquema de governo, Deputados da maior seriedade, acabem sendo 
envolvidos por essa prática. 

Este é o reparo. Conhecendo as peculiaridades do nosso Estado, eviden
temente quis prestar este esclarecimento. Ê claro que o Senador Murilo Bada
ró está fazendo essas colocações, manifestando essa sua estranheza, esses seus 
reparos ao depoimento do Deputado José Tavares, por uma mera gratuidade 
ou, também, por uma natural reação político-partidária diante do depoimen
to de alguém que é de outra corrente político-partidária. 

Levei para esse campo - talvez - do desconhecimento da pessoa do 
Deputado Tavares e da estrutura de como isto funciona lá. Para um delegado 
mal remunerado, cumpridor dos seus deveres, um homem da maior seriedade 
e com essa coragem, realmente é revoltante. 

Aquilo que o Senador Leite Chaves colocou, e muitas vezes a emoção do 
Deputado Tavares no seu depoimento, para nós do Paraná é perfeitamente 
justificável. 

No mais, felicito a Comissão pelo depoimento tanto do Deputado José 
Tavares como o do brilhante Professor René Dotti. Este, então, acho que dis
pensa qualquer comentário, porque é uma figura já conhecida nacionalmen
te, pelos grandes conhecimentos científicos que possui nesta área. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Com a palavra o Senador 
Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES -Sr. Presidente, me congratulo, inicialmente, 
com V. Ex~ pela oportunidade que deu ao Paraná desta contribuição à Co
missão da Violência. 

Tívemos, hoje, depoimentos extremamente vâlidos. Um trazendo o seu 
depoimento, um depoimento raramente possível no Senado, de um homem 
que foi delegado de polícia e que traz com toda dureza a sua experiência. 
Trouxe fatos de extrema relevância para esta Comissão. Outro trouxe o remé
dio jurídico, a sua experiência científica. 

De forma que o Paraná está de parabéns e me congratulo, também, com 
o Senador José Richa, por ter tido a lembrança desta indicação. 

O Senador Murilo Badaró perguntou ao Dr. Ariel Dotti se tinha sugeri
do a inserção na Constituição daquelas medidas protetoras do meio ambien
te. Foi na Constituição que V. Ex" sugeriu -ou foi no Código? 

O SR. RENE ARIEL DOTT! - Foi na própria Constituição. 

O SR. LEITE CHAVES~- Professor Dotti, gostaria de saber até que 
ponto V. Ex'" é a favor ou contra a mantença dessa Lei Fleury atualmente? V. 
Ex' já se pronunciou em artigos ou em aulas a respeito da manutenção da Lei 
Fleury? Qual o posicionamento de V. Ex• em relação? 

O SR. RENE AR!EL DOTTI- Eminente Senador, penso ter respondi
do ao Senador Murilo Badaró, no sentido de que é compreensível que a pes
soa acusada de um crime seja presumida inocente e não sofra oS efeitos penais 
dessa presunção de inocência atê determinados limites, e esses limites pode
riam ser a sentença con9enatória trãnsita em julgado ou a sentença de pro
núncia trânsita em julgado também. Nestas condições, seria possível talvez 
compatibilizar as exigências da segurança coletiva, que estariam ameaçadas 
pela massificação da aplicação da lei, e a liberdade individual, no sentido da 
pessoa ser garantida livre até à sentença final da sua causa com trânsito em 
julgado ou atê à pronuncia com trânsito em julgado, salvo- ê claro- os ca
sos de prisão preventiva que as circunstâncias estejam a eXigir. 
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O SR. LEITE CHAVES- Professor Dotti, recentemente o Ministro da 
Justiça declarou que estava disposto a reenviar ao Congresso Nacional o Có
digo de Processo Penal. Esse projeto, no passado, esteve na Câmara e foi 
aprovado e veio aqui para o Senado. Tive a honra de ser o seu Relator. Pedi a 
contribuição a juízes, juristas do País, professores, inclusive aos advogados 
do Instituto e da Ordem e recebemos uma contribuição extraordinária. So
mente a Ordem mandou-me um volume altamente impressionante. E muita 
coisa refundia, transformava a orienfaÇão mesma de alguns Capítulos do Có
digo. 

Posteriormente, o próprio Governá- pediu de volta o projeto, e ele não 
teve trânsito aqui. 

O Ministro Abi-Ackel foi deputado federal e, por diversas vezes, funcio
namos em Comissão conjuntamente, sobretudo nesse setor penal. Ele Rela
tor, às vezes; eu Presidente, Tivemos admirável convivência. Nós o temos 
aqui no mais elevado conceito, como um homem de Ciência Jurídica. Não sei 
se V. Ex' já teve com ele alguma convivência ou o conhece. Creio que poucos 
parlamentares de atuação permanente tenham alcançado ou alcancem um 
nível que S. Ex.' revelou nessas comissões. S. Ex• prometeu mandar de vol
ta esse Código. Não sei se ele virá refundido, se virâ nos mesmos termos. 

Como V. Ex' tem estado freqUente-mente naquelas Comissões- na épo
ca pelo menos do Ministro Petrônio Portella- não sei se V. Ex• conversou com 
o Ministro ou se está a par de algumas refusões ou de; algumas alterações que 
esse projeto sofreria antes de vir para o Congresso. Eu gostaria de uma opiw 
nião de V. Ex• neste sentido. 

O SR. RENE A RI EL DOTTI- Tenho conhecimento, Sr. Senador, de 
que há uma Comissão formada por professores, sob a orientação do Profes. 
sor Manuel Pedro Pirnentel, que está estudando algumas propostas de emen
da ao projeto. O trabalho, portanto, ainda está em nível de um Grupo de Tra
balho no Ministério da Justiça. 

O SR. LEITE CHAVES- Por último, nas conclusões que leu acerca do 
trabalho oferecido ao MinistériO da Justiça, V. Ex• refletiu aquilo que tem 
sido objeto da nossa ansiedade aqui, quer dizer, que o infesto populacional à 
margem das cidades tem sido um fator criminógeno, e sugeria, inclusive, que 
houvesse medidas detentoras dos homens do campo nos próprios locais onde 
eles vivem. 

V. Ex' entende, por exemplo, que o aproveitamento das terras férteis do 
País, iiõ Oeste do Brasil, num sistema de colonização, para amparar aquelas 
pessoas que se estão derivando do campo para as cidades seria uma dessas 
medidas admiráveis? 

O SR. RENE ARIEL DOTTI - Sem dúvidas, para diminuir as mi
grações. O exemplo de Sào Paulo é característico. Alguns anos atrás São Pau
lo conseguia abarcar a mão-de-obra_ que vinha, inclusive, do Norte e Nordes
te, na construção civiL Atuaimente não é mais possível abranger e-ssa mão-de
obra. Então, as populações periféricas, sem condições de voltar às suas cida
des, evidentemente constituem, assim, um dos pontos mais comuns, um dos 
fatores mais comuns para a violência e a criminalidade. 

O SR. LEITE CHAVES- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Nívaldo Krüger. 

O SR. NIVALDO KRÜGER - Sr. Presidente, queremos, em breves 
palavras, manifestar a satisfação por termos aqui estes personagens tão im
portantes e respeitáveis da vida pública e da cátedra paranaense, o Professor 
René Ariel Dotti e o Deputado José Tavares. 

Nesta oportunidade, deixamos claro que pensamos que essa questão é, 
por natureza, uma questão política. 

A crise de segurança, no nosso modo de ver, por que a Nação atravessa é 
a maior prova de fracasso de um modelo que gerou, nas suas raízes ou que 
tem nas suas raizes, esses efeitos que hoje colhemos, tão bem colocados, de 
urna forma, pelo Deputado José Tavares, e, de outra, pelo Professor Renê 
Dotti. 

Então, nos parece é que no tratamento das causas que encontraríamos as 
grandes soluções. 

O Deputado José Tavares _<;\bordou o problema do comando político, 
que é um prímarismo governamental, que é um sistema arcaico, superado, de 
se desenvolver a atuação política num Estado ou no País, de tal forma que, 
expresso por S. Ex•, vivido por S. Ex•, um exemplo dos mais marcantes, teste
munha essa realidade que a sociedade paranaense vive e que é tão conhecida 
por nós todos, com reflexO$ até na vida do País. 

Assistimos, recentemente, a um conflito que veío à imprensa, entre um 
deputado, que pretendia retirar um delegado, para introduzir outro, cujo de-

legado era rejeitado pela sociedade, e o que estava era aceito pela sociedade. 
Manifestação até da imprensa nacional. 

O Professor Renê Dotti dizia que era uma questão de comunidade. 
Parece-nos que temos as primeiras manifestações de uma comunidade 

reagindo contra esse processo primário. Por que esse delegado precisava ser 
mudado pelo deputado? Porque estava enviando ao forum processos em que 
estavam envolvidos, eram parte políticos locais, por estelionato, roubo e_ as
sassínio. 

Daí, entendemos perfeitamente a posição do Deputado José Tavares na 
sua revolta contra esses fatos. 

Queríamos fazer este registro e também esta declaração, endereçada ao 
ilustre Senador, compreendendo sua posição, mas mostrando esta peculiari
dade vivida no Estado do Paraná, e que -tanto nos revolta e gera tantos confli
tos na nossa sociedade. 

Um aspecto do depoimento do Professor Renê Dotti. O tratamento da 
causa, que S. Ex~ abordou tão bem. 

Verificamos, e gostaríamos de registrar este aspecto, que nos parece alta
mente negativo - a ausência de cuidados na formação do homem brasileiro 
na sociedade atual. A prova disso são os recursos cada vez mais minguados 
para os programas educacionais. Um homem deseducado, um homem sem 
formação, mal alimentado. conseqüência jã do modelo econômico. Na dis
cussão do Orçamento da República, verificamos que, em relação aos últimos 
anos, os recursos-dotados vém caindo de 7 para 6, para 5. Este ano, em re
lação ao ano passado, já de I% a menos, no setor educacional. Então, hã a 
ausência de um tratamento na base, na raiz do problema, que é a formação, o 
preparo, a alimentação, as condições de trabalho do homem brasileiro. 

Gostaríamos de ouvir do Professor Renê Dotti seu ponto de vista a res
peito desde aspecto. Se concorda, se acha que o processo de investimento no 
homem brasileiro, se essa ausência de recursos não é também um dos fatores 
agravantes dessa problemática. 

O PROFESSOR RENE ARIEL DOTTI- Eminente Deputado, quan
do salientamos, num capítulo à parte, a nossa contribuição, intitulada "Meio 
Ambiente, Qualidade de Vida'', inclusive abordamos ali a preocupação de se 
amparar a proteção do consumidor. Até mesmo algumas Constituições mo· 
dernas, como a da Espanha, de 78, expressamente estabelecem a proteção do 
consumidor em nível constitucional, dizendo que se garante a defesa do con
sumidor pOr medidas administrativas, civis e criminais. 

Então, essa consciência do consumidor na defesa dos seus direitos, dos 
seus interesses, é, no meu entendimento um dos fenômenos importantes para 
uma reação, para um contragolpe à violência e à criminalidade. E evidente 
que, na medida em que a comunidade tiver, pelos seus canais competentes, 
possibilidades para discutir as suas vicissitudes e amplitude para retificar os 
modelos econômicos que não lhe sejam adequados, é natural que ela marcha
rá para reduzir, para atenuar o índice da violência e da criminalidade, não 
para extingui-lo? porque seria, evidentemente, uma miragem. A violência e o 
crime não desaparecem, porque nos modelos econômic_os mais perfeitos eles 
continuam ainda sob várias formas. O filme ~'Laranja Mecânica", por exem
plo, é uma demonstração das mais vivas de que a violência pode ter outro 
tipo de fator que não seja o fator ligado indissoluvelmente à qualidade de 
vida deficiente. Ê natural que, no exame da violência, procuramos fazer uma 
abordagem geral, e é nisto que vejo também a importância do reconhecimen
to e do estímulo à criação de determinados Institutos que cuidem especifica~ 
mente da violência e do crime, Assim como determinadas instituições cuidam 
da saúde em caráter metódico, perrriãnente e científico, também que a defesa 
contra a violência está a exigir do Governo e_ da, comunidade uma união pro
fundamente importante, e que tenhamos esta análise em carãter permanente, 
e não em caráter episódico. cíclico, como estamos fazendo agora. 

O SR. JOSE TAVARES DA SILVA NETO- Sr. Presidente, peço a pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao Sr. Jo· 
sé Tavares. 

O SR. JOSE TAVARES -Sr. Presidente peço a palavra para, inclusive, 
me defender, e também esclarecer algum mal-entendido. 

E díficil para um homem que se decepcionou diante de tudo aquilo que 
jã eu disse, como dc;legado, e que, em razão dessas decepções, em razão de 
tanta perseguição política, eu resolvi ser político, me é difícil me despir dessa 
condição de deputado perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Tive a devida honestidade de afirmar que a causa principal da minha 
presença nesta Comissão era, sem dúvida, o fato de minha modesta, realmen
te modesta, nobre Senador Murilo Badaró, modestíssima experiência, mas intensa 
experiência como delegado de polícia. 
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Assim visualizando minha presença nesta Comissão, eu, dentro da mi
nha pouca, talvez, experiência parlamentar, delineei o roteiro de assuntos que 
abordaria nesta Casa. 

Acho atê por questào de honestidade, de propósito, até por questão de 
consciéncia, estaria sendo desonesto em chegar aqui e dizer tão-somente tudo 
aquilo que vivi como delegado e deixar de lado algumas colocações de ordem 
económica, financeira, sOcial e poHtica. 

Talvez o que tenha mais desagradado a V. Ex•, e eu não tive esse interes
se nem esse objctivo. foi quando, no finalzinho - só um minutinho, nobre 
Senador, para não perder meu ... 

O SR. RELATOR (M urilO Badaró)- Sou absolutamente neutro neste 
aspecto. 

O SR. JOSE TAVARES DA SILVA NETO -Se, por acaso, muito sub
jetivamente, desagradei ou magoei V. Ex•, por ser do PMDB ou por ser ~epu
tado, ou por ter também tido a honestidade de assul!lir a minha condição 
polític<t-partidária, que inicialmente tinha colocado aqui sem a menor in
lluêncía, mas sei que estaria sendo desonesto para com esta ComiSSãO, por
que me é difícil despir-me da condição de d.eputado estadual da Oposição. 

Em momento algum, quando falo da ilegitimidade do poder - quero 
que V. Ex• me compreenda - quis atingir ou ferir V. Ex•, quando falo em 
problema de voto popular. Absolutamente. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Aí recebo a luva de V. Ex• 

O SR. JOSE TAVARES DA SILVA NETO -Absolutamente. Não tive 
c.c.;t;.t intenção. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Ao contrário. Não me considero 
ilegítimo. 

O SR. JOSE TAVARES DA SILVA NETO- Nem quis dizê-lo. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- V. Ex• é que está inventando is-
s.o. 

O SR. JOSE TAVARES DA SILVA NETO - Não. Se V. Ex• está se 
julgando is.'io, prejulgando, V. Ex' me perdoe, porque não vim aqui com este 
objetivo. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Não, ao contrário. 

O SR. JOSE TAVARES DA SILVA NETO- Vim aqui com oobjetivo 
de depor ao Senado_ Federal fatos que vivi intensamente, expondo inclusive a 
minha própria vida e da minha família ... 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Pena que V. Ex• não tenha flcado 
só nisso. 

O SR. JOSE TA V ARES DA SILVA NETO,.-- ... e.fui incompreendido 
por governantes, por secretários de Segurança e atê, por Deputados, que te
nho insistentemente denunciado. Só lamento que eu venha ser incompreendi
do aqui no Senado Federal. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Ao contrário. V. Ex• foi muito 
bem compreendido. Ninguém está preocupado com que V. Ex' falou. Nada 
disso. Apenas V. Ex=~ deveria ter ficado na experíêncía e ãvançou demais. Não 
precisava tanto. 

O SR. JOSE TAVARES DA SILVA NETO- Pois é. E: questão de co
locação e de entendimento de cada um. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Claro. V. Ex• falou com toda a li
berdade, falou o que quis. Ouvimos V. Ex'" com toda paciência. Uma das coi
sas que aprendemos no Senado Federal é ouvir com paciência os outros, e 
essa paciência não esgota. Ela é intermiitável. 

O SR. JOSE TAVARES DA SILVA NETO- E própria do mineiro. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Não. É própria de todos. Do Se
nador Leite Chaves, do Senador José Richa, do Senador Orestes Quércia. A 
coisa que mais o Senado nos ensina é ter paciência. Nós ouvimos aqui com 
uma paciência inesgotável. 

O SR. JOSE TAVARES DA SILVA NETO- Com todo o respeito que 
tenho por todas as autoridades, principalmente pelo cargo que V. Ex' ocupa, 
que, para mim, é um cargo altamente importante, honroso, conheço bem as 
minhas origens de humilde, sou um homem que anda com os pés no chão. 
Acho que o fato de eu ser deputado para mim já é uma: cOisa-muito importan
te. Imagine se algum dia eu tiver a felicidade de ocupar o cargo que V. Ex' 
ocupa?! 

Para encerrar, Sr. Presidente, acho apenas que- e inclusive é um desa
fio- duvido, com todo o respeito que tenho por todas as pessoas quejã de
puseram nesta Comissão, e por todas as pessoas que possam vir a depor, nem 
sei quais serão, duvido que alguém venha dizer o que eu disse aqui em termos 
de depoimento vivo, e o que, para mim, constituem causas geradoras da cri
minalidade. 

Quando abordei aqui o problema da: ilegitimidade, não quis, em momen
to algum, atacar, ferir. Absolutamente. Coloquei a situação institucioná.l do 
País na forma como eu, como deputado de Oposição, vejo, mas não para 
atingir V. Ex' 

Mui to obrigado. 

O SR. PRE$1DENTE (Ç>_~estes Quércia) - Agr~decemos sinceramente 
ao Dr. René Ariel Dotti e ao Dr. José Tavares da Silva Neto a contribuição 
que ambos deram aos nossos trabalhos, 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se i:z reunião às horas e minutos.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 
07. d~ I 980 - ( C'N }~ que "dispõe sobre as diretrizes básicas para o zo
nearnento industrial nas áreas críticas de poluição, e dá outras provi
dências". 

3• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 1980 

Aos doze dias_ do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta, às dez 
horas e vinte e cinco minutos, na: Sala "Rui Barbosa", presentes os Senhores 
Senadores Bernardino Viana, Passos Pôrto, Aderbal Jurema, Jutahy Maga
lhães, Aloysio Chaves, José Lins, Nelson CarneirO, Franco Montare, José 
Richa, Henrique Santillo e Deputados Adolpho Franco, Cláudio Strassbur
ger, Paulo Pimentel, Nilson Gibson, Antônio Russo e Louremberg Nunes 
Rocha, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de 
examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 07, de 1980-(CN), que 
udispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial, e dá outras 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Al
berto Silva e Deputados Ricardo Fiúza, Fernando Magalhães, Jorge Uequed, 
Oswaldo Lima e Joel Vivas. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Antônio Russo, que solicita, nos termos regimentais, adis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica o recebimenlo de Ofício da 
Liderança do Governo, na Cârrlai-ã dos DeputadOs, indicando o Senhor 
Deputado Nilson Gibson para integrar a Comissão, em substituição ao Se
nhor Deputado Darcílio Ayres, anteriormente designado. 

Conforme o que ficau.deliberado na última reunião desta Comissão, a 
presente sessão destina-se à apreciação dos destaques apresentados às Emen
das de n's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 19, sendo oferecidas, tam
bém, 2 (duas) subemendas de autoria do Senhor Deputado Antônio Russo, 
ao Substitutivo do Relator. 

Em seguida, o Senhor Presidente coloca em discussão os destaques, 
usando da palavra, durante este período, os Senhores Senadores Franco 
Montoro, Aloysio Chaves, Passos Pôrto, Nelson Carneiro e Senhor Depu
tado Antônio Russo que, solicita ã.o Senhor Deputado Adolpho Franco, 
V ice-Presidente da Comissão, assumir a Presidência, para que este possa par
ticipar dos debates de destaques de sua autoria. 

Postos em votação~ é aprovado, nos termos de subemenda, o destaque 
oferecido à Emenda n<~ I pelo Senhor Deputado Antônio Russo, o qual acres
centa ao caput do artigo I'~ do Substitutivo do Relator a expressão ... aprovado 
por leí", rejeitando, a Comissão, os demais destaques apresentados. 

Antes de serem encerrados os trabalhos, usa da palavra o Senhor Sena
dor Aloysio Chaves que, em nome dos demais Parlamentares presentes, elo
gia o modo isento e cavalheiresco com que o Senhor Deputado Antônio Rus
so conduziu o ordenamento dos debates realizados, estendendo, também, o 
seu aplauso ao Senhor Senador José Lins, Relator da matéria, pelo Substitu
tivo que elaborou e pelas alterações fundamentais, às quais aquiesceu, sobre
tudo, na ocasião dos destaques de emendas da Oposição, visando, com isso, 
manter a competência do Congresso Nacional, para legislar em matéria de 
tão alta relevância. 

O Senhor Presidente agradece o interesse demonstrado pela discussão do 
Projeto por todos os Membros deste Orgão e, acrescenta ter sido uma grande 
honra exercer a Presidência do mesmo. 
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Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião e. para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarrcs dos Santos. Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã 
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 3• REUNIÃO, DA COMISSÃO MlSTA 
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N• 07, DE 
1980- (CN), QUE "D!SPOE SOBRE AS DIRETRIZES BÁSI
CAS PARA O ZONEAMENTO INDUSTRIAL NAS ÃREAS 
CRITICAS DE POLUIÇÃO, E DÃ OUTRAS PROVIDENCIAS", 
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 1980, ÀS 10 HORAS E 25 
MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUJGRÃFICO, 
COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO 
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, DEPUTADO ANTO
NIO RUSSO. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo) - Constatada a existência do 
quor".lm mimmo regimental, declaro aberta a presente reunião. 

Na reunião de ontem, à tarde, foi aprovado o Substitutivo do ilustre Re
lator. E havia sobre a mesa pedidos de destaques para a votação de emendas e 
havia subemendas ao Substitutivo p-ara serem votadas isoladamente. 

O objetivo da reunião de hoje é a votação das emendas e das subemen
das. 

Vam~s interromper a reun-iãO por cinco minutos, porque, embora haja o 
quorum necessãrio para a instalação dos trabalhos, nós verificamos a ausência 
de quorum para deliberação. 

(A reunião é suspensa às I O horas e 25 minutos e reaberta às I O horas e 
30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Estâ reaberta a reunião, dado 
que jã se alcançou quorum para deliberações. 

Vamos colocar em votação, primeiro, as emendas para as quais foi solici~ 
tado destaque e, depois, as subemendas ao Substitutivo, oferecidas ainda an
tes da votação do mesmo. 

O priffiel:I-0 pedido de destaque é para a Emenda n'? I, de nossa autoria. 
Diz a Emenda n'? 1: o artigo 1 '? passará a ter a seguinte redação: 

·~Art. l'? Nas áreas críticas de poluição, a que se refere o arti
go 4'?, do Decreto-lei n'? 1413, de 14-8~75, as áreas destinadas às ati
vidades industriais obedecerão a esquema de zoneamento urbano 
aprovado por lei que contenha as diretrizes básicas para o zonea
mento industrial." 

Então, a diferença entre o texto do projeto original e~a nossa emenda é 
que passa a ser exigida a aprovação por lei dos planos de zoneamento, como é 
da sistemática do nosso Direito, até aqui. 

O SR. FRANCO MONTO RO- Sr. Presidente, peço a palavra para en
caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Tem a palavra o nobre Sena
dor Franco Montoro, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO- Esta emenda ê de inportãncia funda
mental e eu pediria a atenção do Sr. Relator e dos Srs. membros da Comissão 
para que nós ,entrentãssemos o problema sem considerar os aspectos parti~ 
dários ou regiori.ais. ' 

Matéria de ~~~eamento é aquela que mais interessa à população, que en
volve maior número de interesses antagônicos. 

A proposta feita na emenda é de que as decisões finais, a respeito do zo
neamento, sejam aprovadas por lei. Esta é a praxe atual. O zoneamento não 
pode ser um ato do Poder Executivo isolado. Ele deve ser uma obra como as 
demais leis, isto é, feito com a colaboração do Legislativo e do Executivo. Ca
berá ao Executivo o direito de veto. E é precisO que, depois, dois terços este
jam de um lado. Basta que uma terça parte e o Executivo estejam num mesmo 
sentido para que se aprove uma determinada medida. 

Agora, excluir da aprovação da lei medidas relativas ao zoneamento me 
parece uma medida autoritária. que irã fazer com que dependa só do Poder 
Executivo uma medida daquelas que são fundamentais para a atividade do 
Legislativo. 

Quem sabe se nós poderíamos examinar uma forma se houvesse dúvida 
quanto ao alcance da emenda, a sua adpatação através de uma submenda de 
redação, mas mantermos o direíto que têm os legislativos de opinarem e deci
direm sobre matéria de zoneamento. Esta não é uma matéria administrativa; 
é uma matéria que interessa a toda a população. E qual o inconveniente em 
que essa matéria seja debatida e decidida, principalmente, pelas câmaras mu
nicipais, que são os órgãos competentes para fixação desse zoneamento. 

E quando houver o interesse estadual, eu posso dar a V. Ex.•s o exemplo. 
Em São Paulo nós já temos uma legislação a esse respeito. O Executivo man
dou à Assembléia Legislativa um projeto relativo a mananciais e toda uma 
$érie de medidas que correspondam a essas necessidades ambientais funda
mentais e foi aprovada uma lei estabelecendo diretrizes, respeitada a autono
mia municipal; e lei aprovada pela Assembléia Legislativa. como na esfera 
municipal, o zoneamento é sistematicamente matéria de lei municipal e não 
de um ato administrativo. Pode~se imaginar a série de erros e de riscos que ha
verá se tirarmos essa competência do Legislativo e atribuirmos a órgãos do 
Poder Executivo. 

São essas as considerações. que faço com o apelo de que se procure uma 
fofina de co13.bOraÇão Pára a- redaÇão final, no sentido de se preservar uma 
prerrogativa dos parlamentares que ·corresponde à uma necessidade essencial 
da própria população. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio .Russo)- Foi levantada aqui uma ques
tão relacionada com a possibilidade de discussão ou de encaminhamento de 
votação dos destaques. O Reginl.ento Conium do Congresso e o Regimento 
Interno do Senado são omissos a respeito. 

No artigo 347 e seguintes o Regimento hÚerno do Senado fala dos desta
ques, a sua forma de votação, mas não disciplina a possibilidade da sua dis
cussão ou de encaminhamento de votação. 

Nós entendemos que, dada a omissão regimental, deveremos nós encon
trar uma solução para o problema. evitando-se um impasse ou discussão a 
respeito de como conduzir os trabalhos. 

E a Presidência delibera admitir, relativamente a cada destaque, que, in
dependentemente de ser ou não o autor do pedido ou o autor da emenda. se 
pronuncie um dos membros da Comissão a favor e um contra, pelo prazo de 
5 minutos cada um. E o relator, ao final, se quiser, poderia utilizar da palavra 
por igual prazo. 

O SR. ALOYSIO CHAVES -Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Aloysio Chaves, pela ordem. 

O SR. ALOYSlO CHAVES- Creio que a materiajã estâ perfeitamente 
disciplinada; tanto que em todas as Comissões Mistas, invariavelmente, o 
processo de conduzir é este: feito ·o requ·erimento de destaque, pode falar o 
autor do requerimento ou da emenda e o relator a seguir. Esta é a norma que. 
em toda Comissão Mista, vejo ser observada nesta Casa, desde 1979. 

Não tenho nenhuma objeção, Sr. Presidente, que fale um, que fale outro, 
como V. Ex' propôs. Acho que o nosso interesse é, realmente, apreciarmos a 
matéria e naturalmente compatibilizando com todos os encargos que têm os 
Senadores, que não são poucos, hoje, nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Aceito e agradeço os esclare
cimentos de V. Ex' Sou um parlamentar de primeira legislatura e não co
nheço ess_e precedente. No texto do Regimento não encontrei solução e acei
to, como realmente configurativo do retrato do que acontece nas Comissões 
Mistas e Permanentes, a informação que V. Ex' nos traz. 

Continuamos deliberando sobre o destaque solicitado para a Emenda 
n"? I. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Tem a palavra o nobre Sena
dor José Lins. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, não ê absolutamente 
verdade que essa Proposta de Lei esteja impedindo ao Poder Legislativo, nos 
municípios, de se manifestar sobre a matéria e nem de que o zoneamento seja 
aprovado por lei. Isso fica patente quando se analisa além do artigo 19 ... 

Sr. Presidente, na realidade, o nrojeto tal como está vazado não impede, 
de forma alguma. que o município institua o planejamento municipal, urba
no, ou o zoneamento puro e simples, por lei; basta que nós verifiquemos o se
guinte: primeiro. o art. 19 simplesmente diz que as zonas para a instalação de 
indústrias farão parte de um esquema mais amplo de saneamento urbano; se
gundo, o art. 11 da Proposição, na pâgina seiS, da segunda parte do Relatório 
diz: 

.. Compete ao Conselho Deliberativo das regiões metropolita
nas, ou na sua ausência, aos municípios: 

l - Instituir esquema de zoneamento urbano, sem prejuízo do 
disposto nesta Lei." 
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Significa que o município instituirá o seU zonearnento da maneira como 
achar conveniente. Ê claro que nada impede de que o faça através de uma lei 
municipal. 

Ainda há mais, o Relator não aceitou esta emenda, porque a Lei Coni
plcmentar n"' 12, que estabelece as regiões metropolitanas, diz em seu art. 39 

"Compete ao Conselho Deliberativo promover a elaboração 
do plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana e a 
programação dos serviços comuns." 

Ora, já aqui nessa alínea 1, uma lei complementar atribui ao Conselho 
Deliberativo da região metropolitana instituir o plano de desenvolvimento in
tegrado, que fatalmente ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. RELATOR (José Lins) - Pois não. 

O SR. FRANCO MONTORO- É apenas para colaborar, porque on
tem já decidimos quais são os pontos de divergência; o problema é este: o pla
no de desenvolvimento inclui o zoneamento? Não. 

O SR. RELATOR (José Lins) -~Claro que inclui. 

O SR. FRANCO MONTORO- Eu vou dar a V. Ex• um exemplo. Nós 
acabamos de aprovar o Plano de Desenvolvimento Nacional e o Governo fez 
questão de dizer que esse Plano de Desenvolvimento é um elenco de in
tenções: não está qucint1ficado, não está delimitado, e isto compreende na re
gião metropolitana; o Conselho Deliberativo fixa um plano integrado, esta
belecendo quais são as finalidades e os objetivos. Esse é o Plano de Desenvol
vimento: o plano de zoneamento é diferente. Em face disto, eu concordo com 
V. Ex•: existe essa atribuição, já está criada por lei, e o Conselho tem essa atri
buição no plano de desenvolvimento, no zoneamento não, V. Ex• parece que 
concorda em que no zoneamento haja intervenção do Poder Legislativo. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Não há dúvida quanto a isto, nobre Se
nador. 

O SR. FRANCO MOI'JTORO- Então, V. E~• concordará conosco em 
que se deve aprovar a Emenda do Deputado Antônio Russo, e eliminar, 
corno conseqüência. por urna questão de coerência na redação, o disposto no 
arl. li. que diz que compete ao Conselho Deliberativo instituir o esquema de 
zoncamento urbano. 

O SR. RELATOR (José Lins)- De modo algum, nesse caso o Relator 
não aceita, porque connitaria com a Lei Complementar. V. Ex• hã de convir 
que hâ uma diferença muito grande entre programa de desenvolvimento de 
um Governo e urit pfograma de desenvolvimento de uma região metropolita
na. E aqui fala textualmente na Lei Complementar, nas atribuições com re-
lação ao uso do solo. Então, V. Ex• hâ de convir que jamais poderá ser feito 
um plano de desenvolvimento urbano, sem zoneamento urbano, é impossível; 
a não ser que V. Ex' entenda por plano simplesmente um programa de Go
verno. Nesse caso, o Relator não tem nenhuma objeção a que se inclua a pa
lavra .. por lei" no art. J9, sem modificação do art. anterior. 

O SR. FRANCO MONTORO- O que talvez salve, o art. II, é que não 
se fala propriamente em zoneamento, mas em esquema de zoneani.ento, seria 
então um:.t forma._ .. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- O nobre Relator ainda dispõe 
de um minuto. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Já concluí, Sr. Presidente. O Relator é 
de :.tcordo a que não se toque no art. t l. 

sa.) 

da? 

O SR. PRESIDENTE (António Russo)- Em votação a Emenda n• I. 
Os Srs. Congressistas que aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovada. 

O SR. FRANCO MONTORO- Qual seria então a redação da Emen-

O SR. PRESIDENTE (António Russo)- A Emenda fica assim redigi
da: '"Nas áreas críticas de poluição a que se refere o art. 4~' do Decreto-lei 
1.413, de 14 de agosto de 1975, as áreas destinadas a atividades industriais 
obedecerão a esquemas de zoncamento urbano, aprovado por lei, que conte
nha diretrizcs básíCas pira o zoneamento industrial." 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, eu apenas proporia que 
a redaç-ão do Relator permanecesse como está, incluindo-se a imposição de 
que o zoneamento seja estabelecido por lei. Então, eu leria para V. Ex', se V. 
Ex' me permite, porque é só um problema de redação. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Passamos ao exame do Des
taque n9 2~'. Ele se refere à Emenda n9 4, de autoria também da Presidência. 
Essa Emenda propõe uma redação modificada do parãgrafo 1 'i' do art. 39 

'"Na delimitação, classificação, criação e implantação de zonas 
de uso estritamente industrial, caberá aos Estados, através de lei, 
respeitada a legislação municipal pertinente, etc." 

Já é mais uma vez simples inclusão da obrigatória necessidade 
de ouvir-se o Legislativo. 

Em discussão o destaque. 

O SR. FRANCO MONTORO - Eu peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO- Eu faria um apelo também ao Rela-
tor, que com o mesmo espírito de compreensão que atendeu aos aspectos po
sitivos da Emenda n9 1, atenda para esta tambêm. O autor desta Emenda, que 
aliás foi reproduzida em oito emendas apresentadas, quer por representantes 
do PDS, quer do PMDB, quer do PT, é a que se refere ao impacto. Esta 
emenda foi oferecida ... 

O SR. RELATOR (José Lins)- Senador Franco Montoro, é a Emenda 
4 de que estamos tratando. 

O SR. PRESIDENTE (António Russo)- Não, é a Emenda n• 4. Esta 
Emenda, até por uma questão de carência, deveria ser aprovada, porque é o 
mesmo princípio do art. i~', já modificado, o::J.Ue se estende ao parágrafo 1' do 
art. 39. 

Concedo a palavra ao nobre Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o 
Relator é contrário à aprovação da Emenda, pelos seguintes motivos: a Pn_,_ 
posta Substitutiva do Relator diz em seu art. 10: 

"Caberá aos governos estaduais, observados o disposto nesta 
Lei e em outras normas em vigor: 

I - aprovar a delimitação, a classificação e a implantação de 
zona~ de uso estritamente industrial e predominantemente indus
trial·" 

Cabe ao 'Estado aprovar. Ora, a instituição dessas zonas, segundo o art. 
li, é dentro do esquema de planejamento do uso do solo, ou melhor, o zonea
mento urbano. é de competência do Município, segundo o art. 11. Ora, então, 
suponhamos que o município proponha o zoneamento, aprove o zoneamen
to, simplesmente o Estado teria que aprovar a inclusão nesse zoneamento, 
das zonas industriais, e nesse caso, o Município, ao solicitar do Estado que 
aprove a indicação daquelas zonas para estabelecimento de indústrias, certa
mente não necessitaria de uma lei. Então, a lei seria do Município, que autori
zado pelo Estado, já incluía essas zonas no seu zoneamento urbano. Então, 
em vez de ajudar, isso desajudaria. Agora, uma vez que o Estado vã criar uma 
zona estadual certamente o farâ por lei, porque o art. l'i' obrigã-lo-á a isto. 
Não sei se me fiz bem entender. 

O SR. FRANCO MONTORO - Qual é o assunto? 

O SR. RELATOR (José Lins)- É o art. 10 do substitutivo, no caput, 
alínea I. 

Nobre Senador Franco Montoro, vamos supor que o Município propõe 
um zoneamento, que inclui a indicação de âreas industriais. Para que a lei 
municipal aprove o zoneamento municipal, conforme ficou estabelecido no 
art. J9, o Município necessita, simplesmente, que o Estado autorize a inclusão 
daquelas áreas industriais, po"rtanto, uma lei estadual. 

O SR. PASSOS PORTO- E aqui diz: respeitada a legislação municipal 
pertinente. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Exatamente. Agora se o Estado criar 
uma zona, certamente o fará por lei. 

O SR. ADERBAL JtJREMA - Inaudível (fora do microfone) 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• tem que combinar o art. II que 
diz que o zoneamento é da alçada do Município, com o art. 1'» que diz que 
o zoneamento terá que ser por lei. E, aqui, no caso nós nos referimos apenas à 
aprovação, pelo Estado, das zonas industriais, que sf..o apenas um detalhe do 
zoneamento, e que certamente se o Município propõe a zona industrial não é 
preciso que o Estado aprove por lei. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- A emenda é ao parãgrafo I•. do art. 3•, 
do projeto original... 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- No substitutivo passou a ser 
o art. 10. 
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O SR. PASSOS PôR TO- No texto original ê o art, 3', parágrafo 1' 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Nós nos permitimos fazer um 
esclarecimento. A razão da apresentação da emenda e a insistência nela é pelo 
seguinte: o art. l~' fala, de uma forma geral, em zoneamento industrial, e o 
art. 31', agora art. I O, fala apenas das zonas de uso estritamente industrial. Po
derá parecer ao intérprete, ma:is farde, que, relativamente a estas zonas, criou
se uma exceção ao princípio da exigência da aprovação por lei. ~ a única ra
zão de nós estarmos insistindo nisso. 

O SR. RELATOR (José Uns)- Se V. Ex• me permite? O que nós apro
vamos, pela emenda anterior, é que o-zoriearilerito -urbano será estabelecido 
por lei, mas, não a simples zona industrial; essa fará parte do zoneamento ur
bano, cuja lei será municipal, e o município só precisa da autorização do Es
tado para que aquela área iiidustrial seja reservada. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- E aqui no texto do nosso arti
go fala das zonas de uso estritamente industrial; então, se nós, por um princi
pio de coerência, também não estabelecermos que a aprovação será por lei, 
darã a impressão de que nós abrimos uma exceção ao- princípio geral do 
art. l~' · -

O SR. PASSOS PÚRTO- O art. 3' é uma exceção. Ele diz: 

No uso· estritamente industrial destinam-se, preferencialmente, 
a localização das zonas industriais cujos resíduos sólidos, líquidos e 
gasosos, ruídos, emanaçôes, vibrações possam causar prejuí:z:o à 
saúde, ao bem-estar e à segurança das populações. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Uma razão a mais para que 
sejamos cautelosos e exigir a participáçãó -do ~egislativo. 

O SR. PASSOS PORTO- Não, mais é o Governo do Estado, não quer 
dizer que seja o Poder Executivo. 

O SR. PASSOS PORTO- Cabe ao Governo do Estado, respeitada ale
gislação pertinente. Esse, o parágrafo I~'; maS, no caput é uma exceção ao pro
jeto global de zoneamento: é uma ãrea estritamente industrial, é uma área de 
segurança, porque ruídos, emanações, vibrações, radiações, poderão prejudi
car talvez até todo o Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Daí, nós pretendermos a par
ticipação de um número maior de pessoas para elaboração legislativa. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Mas, Sr. Presidente, se V. Ex• me per
mite, tenho impressão que talvez para ordenar os trabalhos- não tenho ne
nhuma objeção à discussão- mas, tenho a impressão, conforme V. Ex• dis
se, falaria um membro da Comissão e o Relator... 

O SR. PRESIDENTE (Antônio ií.usso)- A discussão está encerrada e 
nós vamos passar à votação. 

. Os Srs. membros da Comissão que concordarem com o texto da emenda, 
quezram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada por 8 votos contra 5. 
O terceitó destaque se refere à emenda n'? lO, também de autoria da Pre-

sidência. -
A criação de zona de uso indusVial- seria o art. II do projeto originaL 
A redação proposta é a seguinte: 

uA criação de zona de uso industrial1 de uso diversificado e de 
reserva ambiental e a implantação de indústrias, fora dos limites fi
xados para zona de uso industrial, serão precedidos de estudos de 
impacto. 

§ 19 O estudo de impacto compreenderá um relatório detalha
do sobre o estado inicial do lugar e dO seu meio ambiental. As ra
zões que motivaram a sua escolha, as modificações que o projeto 
acarretará, inclusive os comprometimentos irreversíveis dos recur
sos naturais, as medidas propostas para suprimir, reduzir, e se possí
vel co~pensar as conseqUências prejudiciais para o meio ambiente, 
o relaczonamento entre os usos locais e regionais, a curto prazo, do 
meio ambiente, e a manutenção e melhoria da produtividade, a lon
go prazo às alternativas propostas. 

§ 21' Quando o projeto de criação ou modificação de zonas ou 
de implantação de indústrias a que se refere este artigo for iniciativa 
do Chefe Executivo, será obrigatoriamente acompanhado do rela
tório do estudo de impacto realizado sobre os auspícios da Secreta
ria de Meio Ambiente ou órgãos equivalentes. 

§ 39 Sen4o inidafiV3 cte- parlamen.tar, ao recebê-las as Mesas 
das Assembléias solicitarão estudo de impacto à Secretaria de Meio 

Ambiente ou órgãos equivalentes, ficando a tramitação do projeto 
sobrestada pelo prazo de 60 dias, findo o qual, com ou sem o rela~ 
tório deste estudo, passarã a ter tramitação normal. 

§ 4<> As conclusões dos estudos da Secretaria de Meio
Ambiente dos Estados ou seus órgãos equivalentes serão informati
vas não vinculantes." 

Esta emenda visa a dotar, no texto da lei, a obrigatoriedade dos estudos 
de impacto sobre a modificação do meio ambiente e da ecologia. Ela foi pro
posta pela Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente e sofreu, de 
nossa parte, um tratamento redacional diferente daquele da proposta original 
da Sociedade~ a mesma emenda foi depois repetida por outros Srs. Congres
sistas com redação proposta pelo Presidente da Sociedade de Meio 
Ambiente. 

Está em discussão a emenda. (Pausa.) 

O SR. FRANCO MONTO RO-O autor da Emenda é o Presidente da 
Sociedade Brasileira de Direito Ambiental, Promotor Público da Cidade de 
Piracicaba. Todos nós fazemos referência à sugestão inicial - eu fui autor 
Jes· ::menda, o Senador Passos Pôrto e outros Srs. Senadores e Deputados 
'~ .:l!j n:ram à sugestão feita. 

Ontem, por comunicação telefónica, eu tive algumas informações da 
parte do autor dessa proposição. Em parte, o Relator nos informa ontem que 
estes estudos de avaliação de impactos estão contidas no seu Substitutivo,§ 3'? 
do art. 10. Mas, parece que a matéria comportaria um reexame e um aper
feiçoamento para o qual peço a colaboração do Relator. 

Em primeiro lugar, essa expressão "confiabilidade", ... Acaba de meche
gar às mãos um telex da Sociedade Francesa de Defesa de' Meio Ambiente, de 
que eu não tinha notícia, apOiando ... 

"O projeto _de estudo de impacto do Brasil será um aconteci
mento de importância para toda a política mundial de meio 
ambiente." 

Está assinado pelo Professor da Universidade de Estrasburgo e Presiden
te da Sociedade Francesa de Direito Ambiental. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Ele parabeniza o Relator? 

O SR. FRANCO MONTORO- Inclusive, além de outras coisas. A in
formação que temos é que igual telegrama foi enviado ao Relator, Senador 
José Lins, e à Liderança do Governo, Senador Jarbas Passarinho. 

Isso mostra a importância do problema do impacto. E o autor da suges
tão inicial, já que ela foi transformada num projeto através das emendas apre
sentadas, insíste em alguns pontos: primeiro esta expressão "conftabilidade" 
parece que realmente é muito vaga e imprecisa e permite estabelecer a confia
biiidade da solução adotada. 

A segunda ponderação é de que esses estudos deviam ser acessíveis a 
toda a população, porque a população tem realmente interesse no conheciM 
menta dessa matéria. Então, era preciso substituir o texto inicial pela fórmula 
adotada no substitutivo, e_ colocar este aspecto do acesso da população. 

Outra ponderação feita pelo autor é de que este estudo de impacto deve
ria_ser custeado não pelo poder público, mas pela empresa ou entidade que 
propõe ã.quela medida que pode ter esse impacto. É assim que, na legislação 
comparada, ocorre com esses estudos que são caros e não podem ficar a cargo 
da comunidade e sim a cargo do interessado naquele projeto. 

São essas as ponderações que foram feitas pelo autor e que estão conti
das na Emenda apresentada pelo Deputado Antônio Russo mas não estão no 
parágrafo terceiro. Quem sabe se o Relator poderia atender a essas ponde
rações. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Tem a palavra o nobre Rela
tor. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Sr. Presidente e Srs. membros desta 
Comissão, o Relator é contrário à emenda, ou melhor é contrário à modifi
cação do texto por ele proposto, porque isto já está incorporado à emenda. 
Aliás, no relatório, já dizemos que a emenda foi aceita, em parte, e o disse
mos, em parte, apenas porque a redação não é igual, e o detalhe é que consta 
da proposição da Emenda n~' lO; realmente nos parece superabundante para 
uma legislação a este nível. Mas o texto é muito claro nos§§ 3~' e 49, quando 
diz: 

"Além dos estudos normalmente exigíveis para o estabeleci
mento de zoneamento urbano. a aprovação das zonas a que se refere 
O -Parágrafo anterioi"Sera precedida de estudos especiais de alternatiM 
vas ... " 
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Ora, a expressão .. estudos especiais", além daqueleS que são normalmen
te feitos para qualquer zoneamento, significa que esses estudos têm que ter 
um amplo e profundo conteúdo para atender à letra desse parágrafo. Além 
do mais - escolhida a alternativa - userá precedida de estudos especiais de 
alternativas e de avaliação de impacto". E exatamente o que a Emenda pro
põe: que se faça estudos de impacto. Esse impacto nós achamos fundamental, 
incorporamos ao texto legal, mas parabenizamos ao nobre Presidente pela 
Emenda que apresentou. Sinceramente achamos que ela tem um grande al
cance e aqui diz: .. um estudo de impacto que permita estabelecer a coo fiabili
dade da solução". Apenas não dissemos como é que esse estudo atinge a coo
fiabilidade, porque isso é uma questão de detalhe, de momento, de oportuni
dade, de local. Um detalhe aplicável a uma unidade de petroquímica não é a 
mesma do que a de uma usina atômica. 

Eu acho que a lei prejudicaria, amarraria ou restringiria, se nós descêsse
mos a detalhe. Mas hã mais. V. Ex' sabe que o que está sendo aprovado hã 
também a sugestão de que haja normas contra a poluição e pela defesa am
biental, em nível federal, estadual e municipal. Ora, o municfpio poderá deta
lhar as suas normas, inclusive descendo a detalhes desta natureza, se for oca
so, a julgar conveniente, impondo, portanto, que estudos, dentro da linha va
zada pela proposta de V. Ex•, e do Sr. Presidente, possam ser exigíveis, a 
nível municipal. Detalhes desta natureza, em vez de ajudar aos técnicos pre
judicam, porque limitam, indusive, a ação deles. O Relator é contra a modifi
cação do texto, mas quer esclarecer que a Emenda foi incorporada na sua es
sência e terá o efeito total que dela se prevê. 

O SR. PASSOS PORTO- (Fora do microfone)- ... de acordo com o 
ilustre relator, mas aqui há uma solicitação do Presidente da Sociedade de Di
reito Ambiental, de que esses estudos de impactos fossem acessíveis ao público, 
quer dizer, que o público tivesse um prévio conhecimento da avaliação fei
ta, porque o que preside o impacto é o exame das possibilidades de instalação 
de uma indústria e o que ocorrerá no meio ambiente, com a instalação do 
projeto. Então, a sociedade que vai viver neste zoneamento industrial deveria 
ter um conhecimento prévio desta avaliação. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Permita-me V. Ex•. O que me parece é 
que a inclusão de uma exigência desta natureza, em primeiro lugar, significa
ria que os estudos seriam secretos. Segundo, que todo o estudo feito pelo go
verno, ou a lei diria que seria acessível ao público ou o Governo não poderia 
apresentã-los e pôr à disposição da comunidade. Acho que isso não é um de
talhe que caiba numa lei desta natureza. O debate sobre determinados temas é 
importante, mas não vamos complicar a legislação, criando uma figura nova 
de estudos que são acessíveis ao público e estudos que não são. Pelo que co
nheço, só a lei de segurança é que interfere na divulgação de documentos e de 
estudos desta natureza. 

O SR. PASSOS PORTO- (Fora do microfone)- ... do parágrafo ter
ceiro, quando V. Ex• diz que .. Será precedido de estudos especiais de alterna
tivas e de avaliação de impacto, que permitam estabelecer a confiabilidade da 
solução a ser adotada". Então complementaria, talvez, este parágrafo, com 
uma espécie, não diria de consulta ou de informação, mas de algo que estabe
lecesse confiabilidade. Ela não deve ser a confiabilidade só para o Governo, 
deve-o ser também para a população. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Mas aqui não diz que é para o Gover
no. O relator é contra. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Vamos passar à votação da 
Proposta de Emenda. Permitir-nos-íamos apenas prestar um esclarecimento à 
Casa: a disposição proposta se insere no corpo de uma lei federal que tem dis
positivos, nos quais se reserva à União competência exclusiva e privativa para 
localização de determinados tipos de indústrias; e se reserva aos Estados tam
bém competência privativa, sem concorrência dOs -Municípios. 

O SR. RELATOR (José Lins) - V. Ex• me permite? 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo) - Pois não. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Não é bem isso. Não é só à União que 
compete estabelecer, apenas compete a ela aprovar. E esse aSsunto foi ontem 
ventilado, quando discutíamos aquele aspecto de deixar ao arbítrio de cada 
Município aprovar, por exemplo, a usina atômíca na sua área. O que nós 
achamos é que não rode ficar ao arbítrio de cada Municípiõ, porqlie, se ele 
decide, possivelmente ele terá que ouvir outros municíPiOs aá rédor. Então, o 
ato de aprovar, diz o texto, é qt.ie é do Governo Federal. A proposta pode ser 
de qualquer origem. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo) - Nobre Relator, o ato de 
aprovar é do Governo Federal e o estudo de impacto deve preceder o ato de 

aprovar. Daí os detalhes, no nosso entender, deverem constar de lei federal, já 
que não serão os estudos realizados pelos Municípios. E propõe V. Ex• que 
esse detalhamento fique a cargo, depois, da legislação municipal, o que seria 
in loco. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Aqui o artigo ni!o fala. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- De qualquer sorteestã em vo
tação a matéria. 

Os Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como se encontram. 

O SR. PASSOS PORTO- (Fora do microfone) -Sr. Presidente, eu re
jeito com uma restrição. Não consta do texto do parágrafo terceiro a comuni
cação social, quer dizer, a comunicação à sociedade que vai receber o estudo 
de impacto. 

·o SR. PRESIDENTE (Antônio Russo) - Será consignado em ata. 
A emenda foi rejeitada por 8 votos contra 5 votos favoráveis à sua apro

vação. 
O quarto destaque é para as Emendasden'i's 3-, 5, 6, 7, 8, 9.11,12,13, 17 

e 19, todas de autoria do nobre Senador Franco Montara. 
Emenda n9 3, ao parágrafo p-rimeiro do-art.-3"9; do projeto original: 

Na delimitação, classificação, criação e jmplantação de zonas 
de uso estritamente industrial, cabe à autoridade competente ... " e 
em seguida vem o elenco do projeto. 

Emenda n'i' 5, ainda do art. 39, 

"Dê-se ao inciso VIII, parágrafo primeiro, do art. 39, a seguinte 
redação: VIII- Respeitar os padrões e normas ambientais fixados 
pela Secretaria Especial do Meio Ambiente- SEMA, e organismo 
estadual competente." 

O SR. RELATOR (José Lins) - Eu acho que são todos exatamente a 
mesma coisa. Por isso, com pedido de destaque global. 

O SR. FRANCO MONTORO - Não. Não pedi destaque global. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Foi pedido destaque global. 

O SR. FRANCO MONTORO - Eu pedi num único requerimento o 
destaque. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Segundo a decisão de ontem, foi... 

O SR. FRANCO MONTORO - Não. A matéria é totalmente diferen
te. No caso, por exemplo, em vez de eu fazer dez requerimentos, eu faço um 
requerimento pedindo destaque quanto são as emendas. Não quer dizer que é 
destaque global. Seria um absurdo eu discutfr o plebiscito ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Foi anunciado assim ... (fora do microfo-
ne) 

O SR. FRANCO MONTO RO- ( fora do microfone) Não existe essa 
figura de destaque globaL. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Destaque global para as emendas que 
versam sobre o mesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Como as emendas não ver
sam sobre o mesmo assunto, nós entendemos que o destaque evidentemente 
não é global e serão votados um a um. 

Está em discussão a Emenda de n"' 3. Ela propõe uma redação diferencia
da para o§ 1"', do art. 3'i'. 

.. Na delimitação, classificação, criação e implantação de zonas de uso es
tritamente industrial cabe à autoridade competente." 

Em discussão. 

O SR. FRANCO MONTORO- Esta emenda foi aprovada em parte, 
mas não a vejo no texto . .t: que V. Ex• alterou a numeração. 

O SR. RELATOR (José Lins) -Senador, é porqueesteart. 3•, tal como 
veio do Executivo ... Veja bem o seguinte no parágrafo: "Na delimitação, clas
sificação, criação e implantação de zonas de uso estritamente industrial, cabe 
ao Governo do Estado, respeitada a legislação pertinente, ... " 

Então, aqui vem uma série de normas sobre a localização de unidades, 
preservação de áreas, delimitaçãO etc, e nós desdobramos esses itens de um a 
sete em duas partes: aquelas de ordem geral, que independem do órgão que 
vai aprovar a criação da zona, e aquelas que realmente se relacionariam com 
a competência do Estado para aprovar ou não. 

Então, no art. 10: HCaberá aos governos estaduais, observado o disposto 
nesta lei e em outras normas legais em vigor, . .'r -A" impressão que eu tenho é 
que V. Ex• não queria que o Governo do Estado aprovasse. 
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O SR. FRANCO MONTORO - Queria que fosse respeitada a legis
lação municipal pertinente. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Certo. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- O projeto e o substitutivo di
zem que o GOverno do Estado tomará aquelas cautelas, e a emenda diz que 
taiS cautelas cabem à autoridade corripetente, naturalmente aquela que cons
titucionalmente esteja definida. 

O SR. FRANCO MONTO RO- Sr. Presidentente, vou precisar da pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Concedo a palavra a V. Ex•. 

O SR. FRANCO MONTORO - Atendendo à solicitação que fiz, há 
uma série de emendas que propus e que dizem respeito à competência. Por so
licitação do nobre Senador Aderbal Jurema, me dispus, quando o Sr. Relator 
concordou também com a inclusão da Emenda n9 I, como disse V. Ex• que 
estabelece a competência legislativa, em abreviar os nossos trabalhos agru
pando todas elas, que dizem respeito à competência, numa só. São várias as e
mendas e me permito fazer uma explícação geral. Sinto que são poucas as es
peranças de vê-las aprovadas. 

Mas, pediria a atenção dos Srs. membros da Comissão para esse proble
ma da competência. 

O SR. RELATOR (José Uns)- Nobre Senador Franco Montoro, se V. 
Ex'- me permite, na última página dO Relatôrio há um engano quãnto à ci
tação_ de emendas. Aí disse o Relator: acolheu em parte- isto é na pãgina 5, 
da primeira parte do Relatório- .. ria forma do substitutivo, em anexo que 
consubstancia as idéias formuladas nas emendas n9s 3, 5 ... aí deve ser 2, 5 ... 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Inclusive havíamos feito essa 
correção em outfas partes. Na realidade o Relatório se refere à Emenda 2 e 
não à 3. 

O SR. FRANCO MONTORO- Por isso que estava procurando e não 
encontrava. 

Mas, o problema da competência parece-me ser da maior gravidade nes
ta matéria. Aproveito a- óPOrfunidade para; em ri orne dos vãrios Partidos que 
integram a Oposição, fazer uma crítiCâ ao Governo que manda matéria desta 
relevância, que deveria ser objeto de estudo detalhado na Câmara dos Depu
tados, nas Comissões competentes - Comissão -de Constituição e Justiça, 
Comissão de Obras Públicas - e--no ·senado Federal recebendo emendas. 
Esta é matéria que não pode ser decidida por uma Comissão Mista, como es
tamos vendo aqui. ê uma matéria técriica que envolve assunto especializado. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Esta Comissão só vai dar o parecer, 
nobre Senador, não vai decidir. 

O SR. FRANCO MONTORO- O mais grave é exatamente V. Ex• ... 

O SR. RELATOR (José Lins) - V. Ex• disse decidir. 

O SR. FRANCO MONTORO- Praticamente ê quem vai decidir, por
que a matéria já vai orientada daqui. Esta matéria não podia caber, de forma 
alguma, naquela disposição excepcional para tramitação de matérias de ur
gência;-dispens-ando aUdiência nas comiss.ões têCnicas_. Se é um assunto técni
co, se é um assunto de interesse jurídico especializado, que diz respeito à com
petência dos Municípios, dos Estados-e da União, do Legislativo e do Execu
tivo, é esta matéria, amplamente controvertida. 

E digo mais: é sabido por todos que o GovCrno enviou, por intermédio 
do seu Líder Nelson Marchezan, na Câmara dos Deputados, uma tentativa 
de Emenda Constitucional para atribuir ao Governo Federal competência 
nesta matéria. A emenda foi recusada pelo protesto que surgiu de todos os 
municípios do Brasil. E apesar disto esta lei tem o mesmo fundamento que se 
procurava dar ao Governo, através da emenda Marchezan, que foi retirada 
ou recusada por falta de apoio. 

Basta este fato para mostrar que esta matéria não podia ser encaminhada 
sob a forma do processo excepcional de urgência, numa Comissão Mista, sem 
a audiência das Comissões técniCaS- p~ermanentes e sem a audiência de todos 
os outros setores que opinam num projeto normal de lei em que as comissões 
se reúnem, ouvem os setores especializados. 

Esta lei vai ser aprovada cheia de defeitos, com inconstituCionalidade e
vidente, contrariando a disposíção báSica da Constituição que assegura auto
nomia municipal na matéria de seu peculiar interesse. 

Nós estamos tirando do município isso e estamos dando ao órgão execu
tivo ou ao Governo do Estado, e um governo não eleito pe!o povo, ou a esse 
Conselho Deliberativo nas regiões metropolitanas, competência que é das 

Câmaras Municipais. Zoneamento urbano daqui em diante, não será. ou me
lhor, não seria da competência Municipal por esta lei. 

Mas a lei é inconstituciona( e o zoneamento urbano continuará a ser fei
to pe(os municípios, apesar desta lei que terá sua inconstitucionalidade reco
nhecida por qualquer tribunaL 

Esses fatos todos justificam a série de emendas que apresentei e que não 
eram no sentido de fixar. Eu apenas dizia, como na emenda aqui: .. cabe à au
toridade competente." Quem estabelece a competência municipal, do E.c;tado 
ou da União é a Constituição. Todas as referências que fazemos aqui. numa 
certa esperteza para tentar tirar do Município e atribuir à União ou atribuir 
ao Estado, atribuir ao Executivo e não ao Legislativo, competências que es
tão definidas na Constituição, representam apenas uma tentativa de fugir ao 
imperativo constitucional. 

·Eu mantenho o meu pedido de destaque para esta e para as demais e
mendas e peço aos demais membros da Comissão que nos acompanhem esta
belecendo apenas isto: Hserã respeitada a competência constitucional". A lei 
ordinária- e uma lei nestas condições- sonega das Comissões competentes 
-a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. a Comis
são de Constituição e Justiça do Senado Federal não vão falar, não poderão 
falar sobre esta matéria. Esta matéria envolve assunto de interesse constitu
cional básico para a nossa organização política e especialmente para os nos
sos municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Concedo a palavra ao nobre 
Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, o nobre Senador Franco 
Montoro levantou uma questão que acredito não é da nossa competência 
analisar: se esta Comissão tem ou não condições de trabalhar, de cumprir a 
sua missão na análise desse projeto. 

O SR. FRANCO MONTO RO- Quem tem competência especializada 
é a ComísS-ão de Justiça, é a Comiss-ão de Saúde, são as comissões esp~cialíza
das que são pagas e organizadas para isso, e elas não terão oportunidade de 
falar, teremos que suprir isso de qualquer maneira. Não afirmei a nossa- com
petência, afirmei a competência deles que temos que respeitar. 

O SR. RELATOR (José Lins) - De qualquer modo, nobre Senador, a 
impressão que tenho é que temos que dar um parecer, por força do próprio 
regimento. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sob protestos, é claro. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Acredito que V. Ex• não protestará 
contra o seu próprio parecer. Mas, o debate aqui tem de ser feito, o nosso pa
recer tem que sair, o Plenário vai ter que se manifestar, nào vamos decidir is
so, só vamos dar um parecer sobre a matéria e devemos fazer do melhor mo
do. No meu entender, a Emenda nq 3 ... 

O SR. FRANCO MONTO RO (Fora do microfone.)- ... o modo não 
seria este. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Acredito que este é um modo excelente, 
Senador. Acho que a Comissão tem competência, o Regimento é sábio e nem 
sempre conseguimos o melhor, é claro, mas nos esforçamos para conseguir 
esse melhor. 

De qualquer modo, Sr. Presidente, a matéria da Emenda n9 3, como de 
todas as emendas que se seguem no mesmo requerimento do Senador Franco 
Montoro ... 

O SR. FRANCO MONTO RO- (Fora do microfone) f: da competên
cia, não é? 

O SR. RELATOR (José Lins) - Elas são semelhantes. E pediria a V. 
Ex• que o que vou dizer sobre a Emenda _n9 3 pudesse ser interpretado para as 
outras emendas que se seguem a ela. 

Na minha opinião, o problema se põe do seguinte modo: esta lei nada 
tira da autonomia do Município, ao contrário, ela confirma que deve haver 
normas municipais de proteção ao meio ambiente e antipoluição; segundo, 
ela ~qnfirm~ que compete ao Município estabelecer o zoneamento urbano, os 
plã-nOs municipais de desenVolvimento integrado serão elaborados pelos con
selhos das regiões metropoHtanas por(Jue, nesse caso~ há uma autoridade in
termediária entre o Município e o Governo do Estado, hã uma autoridade in
termunicipal para a solução de problemas comuns. A lei complementar diz 
que a este conselho intermunicíp~l, conselho deliberativo, compete uma série 
de ações no problema do p[anejamento de desenvolvimento integrado, inclu
sive no de solo, portanto no zoneamento. 

Então o zoneamento é essencialmente do Município, embora, às vezes, 
como nas regiões metropolitanas, isso se dê através de um conjunto de Mu-
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nicípios reunidos para estudar problemas comuns. Então a lei confirma que o O SR. FRANCO MONTORO - O Relator, ao se referir à matéria, 
zoneamento é do Município. considerou a proposta positiva no seu mérito, mas declara: o assunto porêm 

Mas a lei prevê uma coisa: é que a aprovação de zonas industriais que, implica alta especialização, razão por que consideramos deva ser objeto de lei 
fatalmente, estarão dentro do zoneamento, deverão ter uma anãlise em etapa · especial. A despeito do assunto, consideramos a proposta aceita em parte. Te
superior, que seria a nível de Estado, mesmo porque o estabelecimento de ' mos aqui a confirmação do que dizíamos há pouco: esta proposta não é uma 
uma zona industrial, às vezes pesada, altamente poluente, pode interessar a proposta isolada, feita de nossa parte, mas é proposta apresentada pela co
mais de um MunicípiO, o Município pode tomar as suas decisões e as decisões munidade científica- a Sociedade Brasileira de Física- a pedido da Cernis~ 
ferirem os direitos oU as conveniências do Município vizinho. são Parlamentar de Inquérito, que examina a matéria, que obteve da Socieda-

Então, o que esta lei prevê é que o governo municipal, propondo o zo- de Brasileira de Física um estudo acompanhado de precedentes de outros paí
neamento, inclusive para zonas industriais, submeterá, apenas no que tange ses, onde são tomadas semelhantes providências e garantias. Cómo o projeto 
às zonas industriais, à aprovação do órgão competente do Estado que analisa diz respeito à instalação de centrais atômicas, esse mínimo de garantia deve
o problema da poluição. Essa que é a verdade como está estabelecida nesta ria ser incluído também, mesmo porque não há nenhuma objeção e corres
lei. ponde às próprias providências que o Governo reconhece que estão sendo to

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- V. Ex• dispõe de um minuto 
para concluir o seu pensamento. 

O SR. RELATOR (José Uns)- Ora, prevê que cabe à autoridade com
petente não diz nada, criaria talvez atê dificuldades para julgar, no momento, 
qual seria a autoridade competente. De modo que acho, Sr. Presidente, que a 
lei não põe realmente as coisas no seu devido lugar, ainda permite que cada 
Município, segundo a sua alçada, segundo a sua competência, possa impor 
condições para o zoneamento interrio, inclusive o zoneamento industrial. En
tão, nesse caso, acho que a proposição, conforme o Relator apresentou, é ju
diciosa e merece aprovação da Comissão. 

O SR. PRESIDE~TE (Antônio Russo) - Estâ em votação. 

O SR. RELATOR (José Uns)- Pediria a V. Ex•, se fosse o caso, se pu
desse votar todas as emendas. Não sei se o Senador Franco Montoro concor
da. 

O SR. FRANCO MONTORO - Não anotei as emendas ... 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo) - V. Ex• poderia especificar 
quais são'? 

O SR. FRANCO MONTORO- As de n•s 3, 5, 6, 7, 8, 9 e II. Todas di
zem respeito à competência, poderíamos votá-las globalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Estão em votação as Emen
das n•s 3, 5, 6, 7, 8, 9 e II. 

Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Rejeitada, com 5 votos favoráveis e 9 votos pela rejeição. 
Passamos, agora, à discussão da Emenda n'i' 12, ainda de autoria do 

nobre Senador Franco Montoro. 
A Proposta de Emenda é a seguinte: 

EMENDA N• 12 

Inclua-se o seguinte artigo, renumerando~se os arts. 13 e 14 do 
- -projeto: · ·-

uArt. 13. A localização de Usina que opere reatar nuclear se
rá determinada com a observância das seguintes margens de caute~ 
las e segurança: 

I - Fixarão de Área de Exclusão - assim considerada a que 
circunscreva o reatar nuclear, com raio de, no mínimo, 500 (qui
nhentos) metros e reservada à permanência de pessoas envolvidas 
com a sua operaÇao; 

II - Demarcação de Ã rea de Baixa População - considerada 
como tal a que circunscreva a Usina Nuclear, com raio de 40 (qua
renta) quilómetros, onde a população total não seja superior a 
25.000 (vinte e cinco mil) habitantes; 

III- Estabelecimento de Área de Afastamento de Centros Popu
lacionais - assim considerada a que circunscreva a Ârea de Baixa 
População, como prolongamento de seu raio, e que mantenha o rea
tor nuclear afastado, pelo menos, 50 (cinqUenta) quilómetros de 
qualquer centro populacional de mais de 25.000 (vinte e cinco mil) 
habitantes. 

Parágrafo único. A Área de Baixa População deverâ ser con
siderada Área de Segurança com poderes legais e administrativos 
para impedir a expansão populacional e económica em seu espaço 
geográfico.'' 

- Está em discussão a Emenda. 

O SR. FRANCO MONTORO- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE- (Antônio Russo)- Tem a palavra V. Ex• 

madas. Por que diexar então, essas providências à iniciativa do cumprimento 
ou não, dos eventuais construtores de usinas nucleares e não estabelecer em 
lei assunto que é de interesse fundamental para a população? Insisto em que 
se inclua essa medida, que representa uma garantia muito mais importante, 
do que muitas medidas que foram tomadas nesse projeto. Se não hã compe
tência especializada para essa emenda, não hâ para as demais que estão sendo 
aprovadas. 

Concordo com essa ponderação de que este assunto, como os demais, 
deveriam ir para as vãri"as Comissões para serain debatidos, e receberem su
gestões dos vários setores. Mas se eu estava adotando medidas em relação às 
outras matérias, por que ado ta r em relação à Emenda? Insisto com o Relator, 
que jâ se manifestou favoravelmente ao mérito da matéria, concorde com a 
sua inclusão, que só trará benefícios, mesmo porque, se houver modificação 
ou aperfeiçoamento a fazer, o Executivo terá o recurso do Veto, para, em par
te ou no todo, corrigir, se houver fundamento, para uma posição final do 
Congresso a respeito desse projeto. 

O SR. RELATOR (José Uns)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo) - Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. RELATOR (José Uns)- Sr. Presidente, o Relator não é favorá
vel à inclusão de imposições aos setores técnicos de como deve fazer estudos. 
Ora, essa lei, com a inclusão desse artigo praticamente, dã um projeto, jã diria 
como estabelecer o projeto na ârea. Ainda mais, segundo ... 

O SR. FRANCO MONTORO - (Inaudível) 

O SR. RELATOR (José Lins)- Mas o projeto da zona industrial está 
pronto, que fala até da extensãO dos raios. Primeiro é uma zona de 500 
metros de raio, depois uma outra de 40 km, depois uma outra de 50 km. Ora, 
se fizermos o cálculo dessa área, vamos verificar que há países pequenos, evi
dentemente, que jamais irão construir uma unidade atómica. se for observada 
uma lei como esta. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo) - Aí não se aplicará essa lei. 

O SR. RELATOR (José Uns)- É claro, não se aplicará porque esta lei 
impede a técnica de dar a eles a possibilidade de instalar a usina. 

O SR. FRANCO MONTORO- Permite V. Ex• um aparte? (Com as
sentimento do orador.)- Mas isso que V. Ex' diz é uma grande colaboração 
ao projeto, porque ê isso que os fisicos dizem aqrii: eles apontam os padrões 
internacionais e propõem uma adaptação ao Brasil. Isso não é proposto para 
os outros países. Isso é proposto ao Brasil e pelos cientistas brasileiros, apro
vando os padrões internacionais adaptados às nossas condições. 

O SR. RELATOR (José Lins)- O Relator é contra porque isso é uma 
imposição à área técnica. A proteção da usina pode ser feita até com as cha
pas de chumbo. Não precisa de 50 km. Então, nesse· caso, o Relator deixa in
teiramente a área técnica à vontade, dentro de padrões bem mais amplos, 
para apresentar o seu projeto que deverá ser criticado em si e não fixado 
numa lei preliminar de zoneamento. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Está em votação a Emenda. 
Os Srs. membros da Comissão que aprovam, queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) · 
Está rejeitada cóm 5 votos favoráveis. 

Passa-se à dis.cussão da Emenda n9 13, que manda acres-centar, onde 
couber, um artigo com -a seguinte redação: 

HOs estabelecimentos industriais que utilizam recursos hídricos 
somente poderão efetuar despejos à montante da respectiva cap
tação, vedada a instalação de sistema de captação de água e de libe
ração de despesas industriais com· cursOs d'água diversos." 
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A autoria é ai rida do nobre Senador Franco Montoro. Está em discus~ 
são: 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, a Emenda nlil 13 repre~ 
senta uma das conclusões de várioS ccüigreSSos de defesa do meio ambiente e 
uma fórmula prática de evitar o agravamento da poluição. Tornando obriga~ 
tório que o estabelecimento industrial que utilize recursos hídricos somente 
possa efeti.lar despejo à montante da respectiva captação, ele será o primeiro a 
receber a água poluída, se por acaso ele a poluir. ~uma providência simples, 
existente na legislação comparada e que nenhum prejuíz.o, pelo contrário, 
sem maiores ónus, estabelece uin processo de policiamento de simples bom 
senso. 

Esta proposta foi recebida pelo Relator, com as seguintes considerações: 
"Os meios de se evitar a poluição são diversos, não devendo a lei fixar alguns 
deles." Mas, se são diversos e se tem um que é parte tranqUila, vamos colocá
lo, há outros que estão aí colocados, porque haverá outros também, que po
derão ser apresentados. Mas nada impede, não custa nada, e é de simples 
bom senso e representa conclusões de congressos a respeito da matéria, por 
isso deveria ser incluído. 

Pediria ao Relator que revisse a matéria e que concordasse com esta in
clusão, porque não há nenhum prejuízo pãra ninguém e muito menos pará o 
Governo que só seria beneficiado com esta medida. 

O SR. RELATOR (José Lins) -Sr. Presidente, a proposição deve ser 
rejeitada porque ela impõe uma condição que pode ser, muitas vezes, total~ 
mente desnecessária; ela tem um custo alto porque elevar a água despejado a 
um nível maior do que aquela em que está, evidentemente custa energia. Ora, 
se esta água sai pura, por que gastar um dinheiro adicional? O que precisamos 
é de norma, além da lei, uma lei de zoneamento pura e simples e de normas e 
de órgãos que possam fiscalizar essas normas. Agora, impor condições prê
fabricadas, que parecem simples, ovo de Colombo, e que na realidade pode~ 
rão trazer futuros prejuízos, D.ão me parece que seja conveniente. O Relator é 
contra. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo) - Estâ em votação. 
O Srs. membros da Comissão que aprovam, queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitada, com 4 votos favorãveís. 
Emenda de n9 17, ainda de autoria do nobre Senador Franco Montoro: 

••Inclua-se, onde couber, um artigo com a seguinte redação: 
As populações das áreas -indicadas nesta lei manifestarão, atra

vés de um referendum popular, sua concordância ou não, com a 
construção de usinas que operem com reatar nuclear." 

Parágrafo primeiro. Terão direito a votar na consulta, os elei
tores inscritos na justiça eleitoral na época do referendum, 
aplicando~se a sua apuração e a proclamação do resultado à lei elei
toral vigente." 

Estâ em discussão. 

O SR. FRANCO MONTORO -Sr. Presidente, trata-se de introduzir 
no Brasil, em relação ao Programa Nuclear que começa a ser implantado, 
uma exigência que já é praticada em outros países. É a exigência que a popu~ 
lação seja consultada. Os benefícios, ou malefícios de uma central nuclear 
atingirãO a população. A matéria pode ser coritroveftida quanto a custos, 
quanto a riscos~ mas o impacto_ final serâ recebido pela população. 

Nos congressos científicos- m_ç refiro à última assembléia da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência - a matéria foi amplamente debatida 
e, por unanimidade, até por aclamaçãci, fcii aproVãda esta sugestão, que é de 
bom senso. Quem deve dizer a última palavra- a reSpeito de um reatar atôrni
co? Um órgão burocrãtico? Um técnico'? Ou o grande interessado que é a po
pulação'? Parece de bom senso que a população seja ouvida. E, aliás, é o que 
está acontecendo no mundo todo. Em alguma legislação jã está consagrado o 
princípio. A Áustria acaba de realizar um plebiscito a esse respeito e a popu~ 
lação respondeu não; a Suécia acaba de realizar um ou_tro plebiscito, em que 
houve uma divisão muito grande e a conclusão foi a de que se deveria manter 
a programação fixada de cinco ou seis reatares já previstos, e depois destes, 
nenhum; mas concordou~se com esta providência, isto é, concordaram com a 
instalação das existentes. 

O SR. PASSOS PORTO- Contia a opinião do !•·Ministro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Exatamen(e. Houve uma divisão em 
três opii'liões, mas a decisão foi Con-Cói'Q~a,_r <:foro _aquelas usinas que estão sen
do construídas e só. Examinei, teriho o texto e posso até mostrar a V. Ex•, a 
conclusão foi faVó"rável à construção daquelas usinas que jâ estavam dentro 

da programação, e daí por diante, nenhuma. E nota~se que esses são países 
que não dispõem de outras fontes. 

A informação que tenho é que foi decidida apenas em relação a esses, 
com a declaração expressa de que mais adiante: e foi esta a razão porque, por 
pequena maioria, venceu este ponto de vista. Mas seja qual for o resultado, 
não estou antecipando resultado, e se a população foi mais liberal e concor
dou mais urna razão terão V. Ex•s para concordar com esta medida. 

Na California, Estados Unidos, na última eleição foi consultada sobre o 
assunto também. Ê muitO comum nas eleições americanas, ao lado da vo
tação dos candidatos, a população responder aquilo que é um plebiscito, que 
não tem nada de inconstitucional. Houve uma declaração, outro dia, no ple
nãrio de que seria inconstitucional porque a Constituição não prevê. Não é 
exato. Primeiro a Constituição não podia prever, mas não proíbe. Mas mais 
do que isso, a Constituição prevê sim, pertencer ao Direito Constitucional 
brasileiro a figura do plebiscito para a criação, desmenbramento ou anexação 
de Municípios, em que a população é ouvida, vota e decide a respeito. 

Acho que é do maior interesse d_o ponto de vista político, democrático, 
do ponto de vista do interesse da população, que nós façamos, com que, no 
Brasil, a população também seja ouvida a esse respeito. E uma medida do 
maior interesse. A população é a grande interessada e ela não pode deixar de 
ser ouvida. 

Esta aliás é a reivindicação de todos aqueles que estão debatendo o 
problema. Ê uma forma também de fazer com que o problema ultrapasse os 
limites burocráticos_ e venha a_o debate público, porque é evidente que este 
plebiscito não serã feito diante do desconhecimento da matéria. Ele será pre
cedido_ de um debate em que os defensores da central nuclear apresentarão as 
suas razões, os opositores apresentarão as suas razões~ e quem deve dizer a úl~ 
üma palavra? Evidentemente que é a população, por bom senso, e até por in
perativo constitucional que diz que o poder emana do povo e em seu nome é 
exercido. Numa matéria: gi'ave como esta, em lugar de ouvir os interessados 
diretos ou indiretos- e nós sabemos como pesam profundamente os lobbies 
dessas grandes empresas que são interessadas - é preciso dizer claramente 
que aí há interesse de empresas transnacionais, porque são elas que cons
troem, são elas que mandam os seus representantes para câ. Aqui nesta salas, 
quando houve necessidade de esclarecimento, vieram representantes da 
KWU e da Siemens que são interessadas, e a respeito das quais existe uma le· 
glslação até internacional. 

Acho que não podíamos negar ao povo brasileiro o direito de dizer a úl
tima p_alavra nesta Matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- V. Ex• dispõe de um minuto 
para encerrar o seu tempo. 

O SR. FRANCO MONTORO - A proposta e o apelo que faço é que 
nós, em nome do Congresso Nacional, respeitando o povo que representamos 
aqui, darmos ao povo brasileiro o direito de decidir, como última palavra, 
sobre esta matéria da instalação de uma usina nuclear. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Tem a palavra o nobre Rela-
tor. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, o Relator é contrãrio à 
emenda e já expressou isso no seu Parecer. E é contrário, Sr. Presidente, por
que o referendum não é proibido, nós somos contrários à imposição do refe
rendUni, por lei. E é desde que a autoridade sinta a necessidade e a pressão 
popular - e hoje o povo tem todos os meios de expressar a sua vontade (Ri~ 
sos.) Não há dúvida de que ... Se V. Ex' acha que não é respeitada não haveria 
nenhuma lei que fizesse respeitar essa vontade, nobre Senador. 

O SR. JOSÍ: RICHA- Mas acontece que aqui as leis são para proteger 
o Governo, quando normalmente as leis são para proteger a população. 

O SR. JOSÉ UNS - Então para fazer mais uma lei, complicar mais 
com uma lei? 

Sr. Presidente, a opinião do Relator é que o referendum expressa a von
tade, mas nem sempre expressa o grau de necessidade ou de conveniência. 
Isso depende muito do grau de esclarecimento do povo sobre o grau de opor· 
tunidade da consulta. Nós não somos contra o referendum ou contra a con~ 
sulia. Somos contra a inclusão de uma imposição legal nesse sentido no texto 
do projeto que está sendo votado. 

Hoje a possibilidade do povo expressar a sua vontade é patente, é fluida. 
Não há problema nesse campo. E me ponho, às vezes, na posição da famflia, 
qúe _está à c_:abeceira de um doente que o médico propõe operar. e o~ filhos, 
sem saber o que fazem, se consultam e tomam uma decisão por maioria. Mas 
se chega um membro da família, médico formado, certamente esses vão ouvi~ 
lo. 
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Então, nem sempre o referendum, para um determinado grau de esclare
cimento~ é a melhor solução. De modo que, sem ser contra o referendum,jul
gamos que, no momento, não é conveniente a imposição desse tipo de méto
do de escolha para a decisão sobre um problema de energia. Ê a opinião do 
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Estâ em votação a Emenda n• 
17. Queiram permanecer sentados os que aprovarem. O nobre Deputado 
Paulo Pi mente) se manteve sentado e votou favoravelmente. O nobre Senador 
franco Montoro pediu verificação da votação, o que serã feito. A Sr• Secre
tária procederá à chamada. 

Os que votarem favoravelmente à Emenda responderão sim, responden
do não os que votarem contra a sua aprovação. (Pausa.) 

Votam contra a aprovação da Emenda 9 Srs. Congressistas, votaram a 
favor 5. Está, conseqüentemente, rejeitada. 

Passa-se à discussão da emenda de n9 19 ainda de autoria do nobre Sena
dor Franco Montoro. 

Está prejudicada. 
Restam sobre a mesa 2 subemendas, de nossa autoria. A primeira delas 

sugere a supressão, na parte final, do § 2q do art. lO do Substitutivo, da ex
pressão '"e outras definidas em a tos do Poder Executivo Federal". 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• se refere ao substitutivo? 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Ao§ 2• do art. 10, parte final. 
Estã em discussão. 

O SR. FRANCO MONTORO - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo) ~ Pois não. 

O SR. FRANCO MONTORO- Parece-me que a subemenda tem toda 
procedência, porque diz o parágrafo: 

"'Caberá exclusivamente à União ouvidos os Governos Esta
dual e Municipal interessados, aprovar a delimitação e autorizar a 
implantação de zonas de uso estritamente industrial que se destinem 
à localização de pólos petroquímicos, cloroquímicos, carboquími
cos, bem como instalações nucleares e outras definidas em Lei." 

Já é uma medida excepcional, cuja funcionalidade ê duvidosa, mas se 
acrescenta: "e outras definidas em a tos do Poder Executivo Federal". Quer 
dizer, o próprio Poder Executivo é quem vai aumentar a sua competência nes
sa matéria. 

O SR. NELSON CARNEIRO- O Executivo ficarâ com poderes para, 
através de decretos, aumentar o número de indústrias que não podiam ser ob
jeto de greve. Mas com o apoio e a clarividência do nobre Líder Aloysio Cha
ves, nós reformamos isto para restabelecer o dispositivo constítucional, que 
era apenas através de lei. 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex' está cometendo um engano por
que o a:rt. j9 se refere ao zoneame_nto e n_ã_o_ à __ unidades_ industriais .• 

O SR. NELSON CARNEIRO- Mas o argumento deve ser o mesmo, a 
delimitação é a mesma, a não ser que se vã entregar ao Executivo o direito 
dele criar. O Poder Legislativo tem a função de justamente fiscalizar e colabo
rar. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- Para responder a questão de 
ordem de V. Ex' Votaram algumas emendas que falavam sobre competência, 
todas de autoria do nobre Senador Franco Montoro que, por ser autor do 
conjunto de emendas, pediu que elas fossem votadas em globo. 

Trata-se, agora, de uma subemenda ao Substitutivo de nossa autoria, in
clusive, que não fala exclusivamen_te sobre o problema de competência, por
que o artigo nos parece contraditório. A disposição do § 211 diz: 

Caberá exclusivamente à União, ouvidos os Governos EStadual 
e Municipal interessados, aprovar a delimitação e autorizar a im
plantação de zonas de uso estritamente industrial que se destinem à 
localização de pólos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos, 
bem como, instalações nucleares ... 

Então, estamos entendendo, nesse primeiro momento, que a instalação 
desse tipo de indústria pode ser feita pela União, mediante uma autorização 
legislativa que estamos dando. Não é uma autorização aberta, porque nós en
tendemos que a competência é nossa, estamos eXerCiri.do-a e dizendo quais os 
tipos de indústria que nós autorizamOS o Executivo instalar. 

Mas, depois, contraditoriamente, prossegue a redação do_ dispositivo: "e 
outras definidas em a tos do Poder Execuüvo Federal". Ora, ou a_ competên
cia é nossa para definir, ou é do Poder Executivo Federal. 

No caso de o ser, não hã nenhuma razão de existir o§ 29 no seu todo. Es
tamos encontrando contradição nos termos da redação do parágrafo, por isso 
que propusemos a exclusão das expressões finais, "e outras definidas em ates 
do Poder Executivo Federal". Se houver outras que se incluam, desde logo, 
no texto da lei, ou através de lei própria. 

Tem a palavra o nobre Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, acredito que os nobres 
pares entendem que a intenção do Relator foi caracterizar, através de exem
plos, o tipo de indUstrias que não poderiam ser aprovadas a nível de Municí
pio, senão que exigiriam um estudo mais amplo, mesmo porque o § 39 diz: 

""Além dos estudos normalmente exigíveis para os estudos de 
zoneamento urbano, a aprovação das zonas a que se refere o pará
grafo anterior, será precedida de estudos especiais de alternativas e 
de avaliação de impacto." 

Então esses pólos petroquímicos, carb-oCJ.uímicos, cloroquímicos, e ou
tros que sejam incluídos por a tos do Poder Executivo nessa relação, só pode
rão se_r instal~dos ~epois de estudos especiais e de estudos de impacto. Ora, o 
que nao ~e quts, fOI fechar a porta para, urna vez surgida um tipo de indústria 
que prectse realmente desses estudos, teríamos duas maneiras de contornar 
esse problema que foi muito bem colocado por V. Ex•, que é o problema de· 
uma delegação em aberto. Seria, no§ 29 fazer referência a outras semelhantes 
que ficariam obrigadas a um estudo, em profuiiCiídade, ou, então, acho me
nos c:onveniente, seriam definidas em a tos do Poder Executivo, porque aí nós 
precisaríamos de uma lei para incluir, digamos, um tipo de pólo qualquer. 
Vamos supor que agora nós vamos fazer um pó!o gasoquímico. O carvão estâ 
na ordem do dia, em vez do petróleo, do cloro, vamos utilizar gás de carvão, 
lâ em Santa Catarina ... 

O SR. NELSON CARNEIRO --0 Governo teria possibilidade de, den
tro de 45 dias, obter essa lei do Congresso. Portanto esses estudos se prolon
gariam por mais de 45 dias. Ao fim deles, ele poderia pedir em 45 dias ... 

O SR. JOSE Lll'iS - E V. Ex• optaria por lei? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sim, por lei 

O SR. RELATOR (José Lins)- Nós não temos a intenção ... O Relator 
concorda com a posição de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- O próprio Relator daria are
dação definitiva. Consideramos aprovada. 

Temos ainda mais um destaque para discutir. Trata-se de uma Subemen
da ao art. I I, do Projeto Substitutivo, mandarido excluir dele o inciso }'i'. 

. Dese~o rapidamente: ~scutir a matéria e pediria ao nobre Deputado 
~tce-Prestdente da Comtssao, Dr. Adolfo Franco que assumisse a Presidên
Cia. 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Adolfo Franco.) 

O SR. ANTONIO RUSSO- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Adolfo Franco)- Co;,; ~-pala~;a-;nob;e Dep~
tado Antônio Russo. 

O SR. ANTONIO RUSSO- Sr. Presidente, o nobre Relator propôs no 
se~ Substitutivo, no art. 11, que a competência para o zoneamento urbano 
catba ao Conselho Deliberativo das regiões metropolitanas. Nós já apresentá~ 
v~mos, ontem, o ?osso ponto de vista contrário a isto e pretendemos, hoje, 
Simple~mente ennquecer os argumentos que jâ foram levemente aflorados. 

.Diz. o _nobre R~lator qu~ i?cluiu esta disposição porque no Decreto-lei 
que I~Stltum as reg1ões metropolitanas já foi definida a competência desses 
orgamsmos para estabelecerem normas sobre o uso dos solos. Se realmente 
o fosse, ~endo esse ~ecreto-Jei urna legislação federal não haveria necessidade 
de repetirmos o mesmo dispositivo, fazendo uma lei pleonástica. Seria perfei
t?m~nte di~pensável, se tiyéssemos já uma lei federal definindo esta compe~ 
tenc1a. Mats. grave se. nos afigura a inclusão desse _dispositivo nesse projeto 
porque este e um proJeto específico de normas e diretrizes básicas para o zo-
neamento industrial. -

O zoneamento urbano inclui, além do zoneamento industrial, também o 
estabelecimento de zonas comerciais, zonãS residenciais; zonas mistas. Enfim, 
o estabelecimento de todas aquelas zonas comportadas pela estrutura urbana 
de cada uma das cidades. 

Se até hoje as disposições do Decreto-lei n9 1.413, ou do Ato 14, institui
doras das regiões metropolitanas, transferiram para o Conselho Consultivo 
da Ârea Metropolitana a possibilídade de falarem sobre os planos integrados 
de desenvolvimento, não descendo especificamente ao zoneamento urbano, 
nós estaríamos agora garroteando definitivamente a autonomia municipal. 
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estaríamos fazendo com que as autoridades estaduais se entendessem, a partir 
de agora, inclusive com condições, com poderes e com competências, para es
tabelecer o zoneamento urbano em cada um dos Municípios, delimitando atê 
as suas zonas residenciais, as suas zonãs comerciais, anulando, por completo, 
a autonomia dos Municípios. 

Entendemos que, pelo menos, u~ resto de autonomia deva ser assegura
do aos MunicípioS brasileiros, inclusive àqueles integrantes das regiões me
tropolitanas, na condição de representante da Região Metropolitana de São 
Paulo que somos, neste Congresso. Pertencemos ao Município de São Caeta
no do Sul, um Município com características sul generis. Temos lã a maior 
densidade demográfica da América "do Sul, com um aglomerado de quase 
quinze mil habitantes por quilómetro quadrado. E, evidentemente, não esta
mos dispostos a transigir de uma série de medidas legislativas que vêm-se cris-
talizando ao longo da experiência de muitos anos, na fixação e delimitação 
das nossas zonas. Não pretendemos transferir essa competência às regiões 
metropolitanas. 

Então, eu faria um fraternal e sentido apelo ao nobre Relator,jã que ele 
entende que esta expressão é simplesmente repetitiva de um texto legislativo 
jã existente, que concordasse com a sua exclusão, pois, se assim é, na sua ex
clusão não haveria prejuízo algum. E o apelo que deixamos feito, do fundo do 
coração, um apelo que fazemos de uma forma muito particular, muito senti
da, porque entendemos que, principalmente, dentro da região que representa
mos, conhecendo o Governador do nosso Estado, um homem capaz de fazer 
qualquer tipo de negociata para permitir uma modificação de zoneamento e 
ao qual nós passaríamos a dar uma competência independentemente de au
diência de qualquer legislativo, que esta Casa preservasse para minha Região 
do ABC, para minha Região de São Caetano do Sul, para minha Região Me
tropolitana de São Paulo um mínimo de autonomia municipal, que não acres· 
centássemos aos dispositivos jã existeiltes da Legislação, atualmente vigoran
te, mais essa violenta restrição à autonomia dos municípios, que se suprima o 
Inciso I do art. 11. 

O SR. PRESIDENTE (Adolfo Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Relator. 

O SR. RELATOR (José Uns)- Sr. Presidente, Srs. membros destaCo
missão: 

Não nos parece caber qualquer dúvida na Lei Complementar n9 14, 
quanto à atribuição do Conselho para determinar o uso do solo. 

O SR. ANTONIO RUSSO - Então, que não se repita aqui. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Muito bem. Mas aqui, caracterizamos 
uma coisa mais ampla, que, na falta do Conselho, cabe ao Município, porque 
o art. I 'l' diz ... 

O SR. ANTONIO RUSSO- Mas, nobre Relator, V. Ex• se refere ao 
zoneamento industrial, porque o zoneamcnto urbano é tão mais amplo ... 

O SR. RELATOR (José Uns) --Mas é o zoneamento urbano. 

O SR. ANTONIO RUSSO - Mas a lei é só para o industrial, mas ... 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• me permite uma interrupção? 

O SR. ANTONIO RUSSQ- Perfeitamente. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Muito bem, o Conselho já tem essa 
atribuição. Mas o que quisemos caracterizar é que compete ao Município fa
zer o seu zoneamento, quando esse Conselho não existir, porque no art. 19 diz 
que o zoneamento serã instituído por lei. Aliãs, foi uma emenda de V. Ex•, 
passando a exigir que o zoneamento seja estabelecido por lei. 

O SR. ANTONIO RUSSO- Excelência, só o industrial. Aqui V. Ex• 
trata de outra matéria, o zoneamento urbano. Aqui não é industrial. 

O SR. RELATOR (José Uns) _:_-v. Ex• está enganado. V. Ex• não en
tendeu o art. 19 da Lei. 

O SR. ANTONIO RUSSO- Aqui no Inciso I, instituir esquemadezo
neamento urbano. Sem prejufzo de disposto na lei. 

O SR. PRESIDENTE (Adolfo Franco)- A palavra está com o Relator. 

O SR. RELATOR (José Uns)- O art. I• diz, nobre Deputado, que, nas 
ãreas críticas de poluição, isto é, nas zonas metropolitanas e em outras consi
deradas como críticas de poluição, as zonas destinadas à indústria estarão en
caixadas no zoneamen}o geral, urbano-geral, zoneamento este que será fixa
do por lei. Não diz qual é a autoridade competente. E o artigo ll quem vai di
zer. 

O SR. ANTONIO RUSSO- V. Ex• me permitiria, com todo respeito? 
O artigo }9 define esta lei. Ela cuida apenas do zoneamento industrial, nas 
ãreas críticas de poluição. É o que está escrito. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Não, V. Ex• está enganado. Eu insisto 
em dizer que não é do zoneamento industriaL 

O SR. ANTONIO RUSSO- Mas é o que está escrito: "nas áreas criti
cas de poluição". O art. 4• do Decreto-lei n• 1.413, de agosto de 1975 diz: 

"As zonas destinadas à instalação de indústria serão definidas em 
esquema de zoneamento urbano com o qual se compatibilizam." 

Veja bem V. Ex•: o zoneamento urbano continua de atribuição do Mu
nicípio e a essa atribuição abre-se uma exceção: 

uAs zonas industriais serão fixadas, segundo os critérios desta 
lei." 

Então, esta lei. no seu geral, respeita à competência municipal, para esta
belecer o zoneamento urbano e apenas impõe ao Município que aceita a in· 
clusão do zoneamento industrial, mediante os critêrios que não sejam seus. 

Agora, o art. 11, que já não faz mais esse tipo de diferenciação, passa à 
competência do poder estadual todo o zoneamento urbano. O Inciso I do 
art. 11 está passando para a ãrea metropolitana todo o zoneamento urbano. 
O art. J9 só exige que o Município aceite a restrição da sua competência em 
relação ao zoneamento industrial. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Claro. Não há dúvida quanto a isso, 
porque a Lei Complementar n9 14 já diz isso. 

O SR. ANTONIO RUSSO- Mas, Ex•, o apelo que faço é que se V. Ex• en
tende que a Lei Complementar n• 14 já diz, que nós não voltemos a di
zer. Seria uma expressão inóCua, então. Se V. EX• entende que é inócua, eu 
peço que concorde com a exclusão. 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• me permite? O Relator ê con
trário à retirada do item I do art. li e explica muito claramente. A matéria é 
decididamente da alçada do Conselho. Segundo, quer-se também caracterizar 
que, na inexistência do Conselho, a alçida é do Município. E ainda mais ... 

O SR. ANTÓNIO RUSSO- Mas nas regiões metropolitanas existe e 
então os Municípios das regiões metropolitanas perdem a sua autonomia. :a 
muito grave isto, nobre Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• me permite continuar por um 
momento? O Coriselho Defiberativo da região metropolitana é formada pe~os 
Municípios. 

O SR. ANTONIO RUSSO- Veja V. Ex• que são cinco membros no
meados. 

O SR. RELATOR. (José Lins)- V. Ex• me permite, por favor? 

O SR. ANTONIO RUSSO - Pois não. 

O SR. RELATOR (José Lins)- O art. 2• da Lei Complementar n• 14 
diz: 

··o Conselho Deliberativo constituir-se-ã de cinco membros, de 
reconh~cida capacidade técnica legislativa, nomeado pelo Governa
dos do Estado, sendo um deles dentre nomes que figurem em lista 
tríplice feita pelo prefeito da capital e outro mediante indicação dos 
demais municípios integrantes da região metropolitana." 

O SR. ANTONIO RUSSO- Mas são três nomeados, sem indicação de 
ninguém. As Câmaras municipais ... 

O SR. RELATOR (Josê Lins)- Mas o Conselho é o órgão dos municí
pios. 

0 SR. ANTONIO RUSSO- Não é o órgão dos municípios é o Conse
lho Consultivo. O Conselho Deliberativo é órgão do Governador. O Conse
lho Consultivo é que é dos municípios. 

O SR. RELATOR (José Lins)- O Conselho Consultivo, nobre colega, 
não tenha dúvida. Quando passamos ao Conselho Consultivo, nobre Depu
tado, quando paSsamos ao art. 4, ele diz: 
"Compete ao Conselho Consultivo ... " 

O SR. ANTONIO RUSSO- Mas só quando forem citados pelo Deli
berativo. Eu conheço a lei. V. Ex• vai ver e verificar isso. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Tenha paciência V. Ex• Mas, se o Con
selho DeliberativO consulta ao Conselho Consultivo sobre a matéria, é por
que essa matéria é da sua alçada. 
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O SR. ANTONIO RUSSO - A lei diz especificamente: "só quando 
consultado." E o poder deliberativo consulta, quando quiser ... 

O SR. RELATOR (José Lins)- Não é esta lei aqui quem vai dizer que 
obrigatoriamente o Conselho Deliberativo deve co_nsultar. 

O SR. ANTONIO RUSSO- Ex•, não é isso. Eu peço apenas a exclusão 
da expressão, jã que V. Ex• entende existente no Decreto-lei Complementar 
n9 14. Se assim é, conCorde V. Ex~ com a exclusão dessa lei. Por que repetir'? 

O SR. RELATOR (José Lins)- A lei pretende, nobre Senador, dizer a 
quem compete o estabelecimento. Ora, se ela deve esclarecer isso, não pode 
negar uma parte desse esclarecimento que já está estabelecido. 

O SR. ANTONIO RUSSO - Permita-me, Ex•? 

O SR. RELATOR (José Lins) - Pois não. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nesse caso, da lei complementar, o Con
selho Deliberativo, ouvido o Conselho Consultivo, decide. Mas, nos demais 
municípios, é o que diz: .. ou, na sua ausência, aos municípiOs." Então é preci
so colocar esse dispositivo, porque os demais municípios que estão fora das 
áreas metropolitanas já pertencem e integram os Conselhos Consultivos e De
liberativos dos municípios. Mas os demais municípios, é preciso qi.Ie se diga 
que é a lei desses municípios é que vai instituir o esquema de zoneamento ur
bano, portanto, se suprimisse ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Do município. Mas aqui diz o con
trário, que o Conselho Deliberativo ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não, veja Ex• Compete ao Conselho De· 
liberativo das ãreas metropolitanas ... para os Municípios. 

ainda, especificamente; no iteffi 3, uso do sOlo metropolitano. Então, tenham 
paciência ... 

Não há nenhuma dúvida quanto a isso. O -que se dá, nobre Senador, é 
que o Município, cuja zona urbana cresce e entra em contato com a do Mu
nicípio seguinte ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Não perde a autonomia. 

O SR. RELATOR (José Lins)- ... passa a se constituir uma comunida
de com unidades com problemas comuns. 

vê ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Para alguns, sim. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Para a unidade que a Constituição pre-

O SR. FRANCO MONTORO - Para fins específicos. 

O SR. RELATOR (José Lins) - ... entre os quais o uso do solo. 

O SR. PASSOS PORTO- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. RELATOR (José Lins) - Pois não. 

O SR. PASSOS PORTO- O constituinte, quando criou a ãrea metro
politana, estabeleceu fins específicos porque realmente havia problemas que 
precisariam de uma lei complementar. 

O SR: RELATOR (José Lins)- Exatamente. Basta ler esta lei comple
mentar. 

O SR. PASSOS PORTO- O zoneamento urbano é questão do Municí-
pio. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Tanto é do Município que aqui está di-
O SR. ANTONIO RUSSO- V. Ex•s data venta não entenderam a razão to. 

da minha pergunta. 
O SR. PASSOS PORTO- Mas V. Ex• inclui (inaudível) ... do Conse

lho Deliberativo das regiões metropolitanas, ou na sua ausência, aos Municí
pios, instituí esquemas de zoneamento urbano. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Eu vou continuar cem a palavra? 

O SR. FRANCO MONTORO- Pedi o aparte a V. Ex• mas não conse
gui tê-lo. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Concedo o aparte a V. Ex• 

O SR. PASSOS PORTO- V. Ex• esqueceu de conceder o aparte pela 
ordem. Pediria, pois gostaria de ajudar ao nobre Deputado Antônio Russo, 
porque acho que ele estã certíssimo. O que vis-a este-pi'õjeto ê estabelecer dire
trizes básicas para o zOneamento industrial nas áreas Críticas d-e Poluição, e 
dá outras providências. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Certo. 

O SR. PASSOS PORTO- V. Ex• aqui repete uma discussão de uma lei 
complementar no art. 11, que institui o esquema de zoneamento urbano, fe
rindo a autonomia municipal. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Como, ferindo? 

O SR. PASSOS PORTO- Ferindo, porque V. Ex• eStabelece o geral 
que são as diretrizes para o zoneamento iriiciiaL.. 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• me permite? (Assentimento do 
orador.) V. Ex• sabe que a Constituição é muito clara quando diz que é da 
competência dos Municípios estabelecer os serviços básicos: água, esgoto, 
etc. V. Ex• me desculpe, mas quero dizer~ pelo menos, o que o Relator pensa. 
A Constituição diz claramente, no seu artigo 15, alínea "b" onde define clara~ 
mente a competência_ do Município para estabelecer os serviços básicos do 
Município. No entanto, a Lei Complementar n9 14, ao regulamentar o artigo 
164- da Constituição; que estabelece a possibilidade da criação de regiões me
tropolitanas., entrega exatamente, o problema dos serviços bãsicos aos Mu
nicípios, quando diz: uopinar por solicitação do Conselho Deliberativo sobre 
questões de interesse em seu Conselho Consultivo da região metropolitana, 
sugerir ao Conselho Deliberativo a elaboração de planos regionais", etc 
inaUdível) ... os inter~sses metropolitanOs, os seguintes_ riscos comtifls aos Mu
nicípios que integram a região: planejamento integrado e social, saneamento 
básico, tãllto água, quanto esgoto, notadamente abastecimento d'água, rede 
de esgoto. Isto, pela Constituição, ê dos Municípios ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Continua sendo. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Um momentinho, nobre Senador, mas 
aqui passou, a ser encarado por ângulo mais amplo, no conjunto de Municípios. 

O SR. FRANCO MONTORO - ... é do âmbito municipal. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Estã aqui a competência do Conselho 
Deliberativo: promover a elaboração dos planos para esses serviços todos-, 

O SR. RELATOR (José Lins) -E por aí estâ claro. Como se faz o zo
neamento urbano, sem estabelecer o uso do solo, como? 

O SR. FRANCO MONTORO - Mas estamos vivendo isso. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Todos estamos vivendo uma fase de 
transformação. Mas o fato é o seguinte: o Município da zona metropolitana não 
pode mais resolver os seus problemas sozinhos. 

(Tumulto} 

O SR. RELATOR (José Lins)- Quer dizer que todos esses problemas 
são irreais'? 

O SR. FRANCO MONTORO - Não. Não. Não. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Quer dizer que a Constituição quando 
prevê as regiões metropolitanas está errada? Quer dizer que os problemas de 
água, esgotó, de uso de solo que devem ser resolvidos em comum não exis
tem? 

O SR. PASSOS PORTO- Mas V. Ex• sabe muito bem que o uso do 
solo é múltiplo, não é só para construção. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Por isso mesmo é que precisa de plano, 
nobre Senador. Se não houver para esse uso múltiplo, se fosse um só não pre
cisava d~ plano. 

(Apartes cru:ados) 

O SR. ANTONIO RUSSO- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento 
do orador.) 

Pediria aos meus nobres colegas desta Comissão que, independentemen
te, de suas vinculações políticas, tentassem, num esforço, raciocinar a respeito 
da gravidade do que es.tá se pretendendo fazer, neste instante. 

O projeto trata aperias de diretdzes especialíssimas a respeito do zonea
mento industrial nas regiões críticas de poluição. O artigo 11, fugindo a toda 
sistemática do projeto, introduz matéria nova falando de zoneamento urba
no, no seu geral e transferindo essa competência, que hoje é do Município, 
para a ârea metropolitana. A Câmara de São Paulo, há 60 dias, aprovou lei 
de zoneamento urbano, modificando suas zonas residenciais. Nós aqui trans
feriríamos, de uma vez só, toda essa competência para a região metropolita
na. Não podemos, outros Municípios de todas áreas metropolitanas do Brasil 
cometer essa restrição do seu direito, nós alienamos o Município, ele deixa de 
existir. 
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A proposta que se faz no artigo 11 é da extinção do término da existência 
do Município. Então, é apenas brasidade que se faz, não é um apelo político, 
nós não temos nenhum parti pris político, estamos tentando, junto com nos
sos companheiros, raciocinar e não permitir que seja garroteada a indepen
dência dos Municípios, eles têm que ter um mínimo de autonomia e a Consti
tuição, nobre Senador, não diz apenas que os Municípios cuidarão dos seus 
serviços de abastecimento. 

O SR. PRESIDENTE (AdolTo Franco)- Deputado Antônio Russo, a 
palavra está com o Relator. 

O SR. ANTONIO RUSSO - Que me concedeu o aparte ... 

O SR. PRESIDENTE (Adolfo Franco)- E o tempo do Relator já estâ 
encerrado. 

O SR. ANTONIO R OSSO- Peço a V. Ex• que me permita concluir. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Ele vai fazer as propostas diante das 
ponderações de V. Ex• para não prolongar. 

O SR. ANTONIO RUSSO - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Adolfo Franco) - Então, a palavra continua 
com o Relator. 

O-SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, considero que o assunto 
é da maior relevância. Estou convencido de que os Municípios que se inte
gram na região metropolitana jamais poderão resolver seus problemas sozi
nhos, que a criaçiio da região metropolitana com sua autoridade interme
diária, se não foi até hoje aceita, do ponto de vista do sentimento pelos mu
nicípios, é uma necessidade. 

Proponho, entretanto uma redação diferente para o artigo I I. Proporia 
o seguinte: observado o disposto na Lei Complementar n9 14, sob a compe
tência do Conselho Deliberativo, compete aos municípios ... 

O SR. ANTONIO RUSSO - De pleno acordo com V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Adolfo Frarico) -Então, encerramos a discus
são e passamos à votação da matéria. 

O SR. ANTONIO RUSSO- Sr. Presidente, queria apenas anotár are
dação "observado o disposto na Lei Complementar ... 

O SR. PRESIDENTE (Adolfo Franco)- Encerrada a discussão sobre a 
matéria, em votação. 

Os Srs. Parlam~ntares que estiverem de acordo permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado por unanimidade. 

O SR. PRESIDENTE (Adolfo 'Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - D.Sejava que o Sr. Deputado Antônio 
Russo assumisse a Presidência. Não é que riãO- desejasse falar sob a Presidên
cia de V. Exf.,. é apenas o cumprimento de uma formalidade regimental. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero fazer uma observação no encerra
mento desses trabalhos, porque, com freqUência temos sido imputados a po-

siÇões de intransigências, tomadas nesta Comissão, no exame de matérias 
oriundas do Poder Executivo, excluindo a possibilidade de emenda sem o 
exame, inclusive, de soluções apresentadas pelos ilustres membros da Comis
são ou da própria Bancada do Governo. 

Esta observação tem sido, de uma maneira geral, injusta. Em várias Co
miss_ões mistas, inclusive muitas integradas por mim e por outros colegas, os 
substitutivos tem incorporado, via de regra, vãrias emendas, várias sugestões, 
várias providências. Para que no Plenário deste Congresso não se afirme de 
maneira diferente, este caso é um caso especial, e por não ter conotação 
político-partidária, aqui o debate se fez da maneira mais livre, da maneira 
mais isenta. O ilustre Relator, no seu Substitutivo, incorporou, se não total
mente, pelo menos parcialmente, lO emendas apresentadas neste projeto. 
Aprovado o Substitutivo, na ocasião dos destaques de emendas da Oposição, 
riós concordamos inclusive com alterações fundamentais sobretudo visando a 
manter a competência do Congresso Nacional para legislar em matéria de tão 
alta releVância. Este Substitutivo sai daqui f~uto de um consenso inclusive se 
verificando opiniões divergentes dentro da própria Bancada do PDS na apre
ciação desta matéria, o que testemunha, revela, demonstra esta perfeita 
isenção. 

E quero, Sr. Presidente, acrescentar uma palavra de aplauso à posição de 
V. Ex• pela dignidade com que exerce essa função (Muito bem! Palmas), pela 
sua compostura, pela sua isenção ao ter que se desvincular do seu partido, 
mas realmente como o Presidente de uma Comissão do Congresso Nacional 
deve ser manter: deixando em todos nós a maior impressão a respeito da sua 
competência, da lucidez do seu pensamento, das colocações oportunas, jurí
dicas, juridiciosas que fez nesta Comissão e sobretudo pela sua fina educação 
com que tratou todos os seus colegas desta Comissão Mista. 

Congratulo-me com V. Ex• e com a Comissão e espero que esta lei possa 
ser útil ao País. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Russo)- O nobre Relator pede, antes 
que sejam encerrados os trabalhos. para dirigir mais uma vez a palavra aos 
ilustres membros da Comissão. 

O SR. RELATOR (José Uns)- Sr. Presidente, eu quero fazer minhas 
as palavras do nobre Senador Aloysio Chaves e quero dizer aos nobres colegas 
que eu realmente me esforcei por conseguir uma rêdação melhor para a lei da 
qual eu fui relator, mas eu creio que não seria demais dizer que os nobres co
legas desta ComiSsão em muito cooperaram para que. afinal de contas, o proje
to melhorasse. O trabalho que os Senhores fizeram foi impOrtantíssimo e 
acredito que hoje o Parecer do Relator foi muito melhorado. 

Muito obrigado aos Senhores. 

O SR. ANTONIO RUSSO- Nós queremos, ao encerrar os trabalhos 
da Comissão, agradecer aos nossos ilustres pares e à Mesa o cavalheirismo 
com que se houveram e o interesse que demonstraram pela discussão da ma-
têfia. -

Consignamos a todos, e em especial ao nobre Relator, os nossos agrade
cimentos, as nossas homenagens e queremos que a Ata dos trabalhos da reu
nião consi"gne que foi para nós um privilégio e uma honra exercer a Presidên
cia dessa Comissão. Obrigado. 

Encerra-se a reunião às 12 horas e 30 minutos. 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de 
Emenda à Constituição n's 59, 60, 61, 62,63 e 66, de 1980-(CN), que 
"alteram a redação de dispositivos do Capítulo VI do Título I, e acres-
centa item ao artigo 81 da Constituição Federal". 

3• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE AGOSTO DE 1980 

Aos seis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às dez 
horas e vinte mihutos, na Sala .. CióviS-Bevilãcqua", presentes os Senhores Se
nadores Aloysio Chaves, João- LúciO-, Bei-nardino Viana, Jorge Kalume, Ita~ 
mar Franco, Pedro Simon, Henríque Santillo e Deputados Célia Borja, Pi~ 
menta da Veiga e Antônio Mariz, reúne-se a Comissão Mista do Congresso 
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de 
Emenda à Constituição n•S'59, 60, 61, 62, 63 e 66, de 1 980-(CN), que "alteram 
a redação de dispositivos do ·capítulo VI do Título I, e acrescenta item ao ar
tigo 8! da Constituição Federai". · 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Lins, Almir Pinto, Marcos Freire, Affonso Camargo e Deputados Cantí-

dio Sampaio, Castejon Bi-án~o, Claudino Salles,_ Jairo Magaü:iães, Siqueira 
Campos, José Costa, Roberto Freire e João Unhares. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
si.dente, Deputado Pimenta da Veiga, que, solicita, nos termos regimentais, a 
d1spensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que a presente sessão 
destina-se à realização de palestra, a ser proferida pelo Professor Afonso A ri
nos de _l\.J"elo Franco, sobre as proposições, ora em exame, acrescentando, ain
da_, a certe~a de quanto suas palavras irão enriquecer, sobremodo, os debates 
sobre este tema tão importante e atual, convidandowo, em seguida para tomar 
assento à Mesa. 

Iniciando sua explanação sobre a matéria, o Professor Afonso Arinos de 
Melo Franco analisa o que s~j~- ~'sistema democrático", ressaltando, entre ou
tros comentários, o fato deste -incorporar os direitos sociais do homem aos 
seus direitos naturais. 

Aprecia, também, o conferencista, o problema das lideranças políticas 
no mundo de hoje, enfatizando que, atualmente, os líderes que surgem são re
ligiosos e não políticos. 
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Esclarece, todavia, o Professor AfonSo Arinó.S de Melo Franco que, as 
prerrogativas parlamentares, quando bem entendidas e praticadas, não são 
privilégios de algumas pessoas. São condições de existência de um poder. 

Aborda, incluso em sua exposição de motivos, o sistema clássico da in
violabilidade e imunidade dos Senhores Parlamentares. 

Encerrando sua palestra, o expositor diz achar que, a restauração das 
prerrogativas ao Congresso Nacional, seja um passo significativo no caminho 
da democracia, impondo-se, sobretudo, a elaboração de uma nova Consti
tuição para o Brasil. 

Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
aos Senhores Senadores Leite Chaves e Aloysio Chaves, quando, neste perío
do, ambos transmitem ao Professor Afonso Ariiiós de Melo Franco, os agra
decimentos, em nome dos demais componentes desta Comissão Mista, pela 
brilhante palestra proferida e, afirmam: ·que os conceitos emitidos pelo mes
mo, sobre a matéria em discussão, serão ponderados e servirão como ponto 
de orientação para-a solução mais c-ondizente com os anseios desta Casa de 
restaurar as prerrogativas ineientes ao funCionamento dO Poder Legislativo, 
num regime democrático que todos devem instaurar neste País. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata l}Ue, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ 
à publicação, juntamente cOin o apãnliãmento taquigráfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 3• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGRESSO NACIONAL. INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N•s 59. 60. 6!. 63 E 66. DE 1980 (CN). QUE 
"'ALTERAM A REDAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CAPITULO 
VI DO TITULO l. E ACRESCENTA !TEM AO ARTIGO 81 DA 
CONST!TU!ÇÃOFEDERAC. REALIZADA EM6 DE AGOSTO 
DE 1980. ÀS 10 HORAS E 20 MINUTOS. INTEGRA DO APA
NHAMENTO TAQUIGRÂF!CO. COM PUBLICAÇÃO DEVI
DAMENTE A UTOR!ZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA 
COMISSÃO. DEPUTADO PIMENTA DA VEIGA. 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Declaro aberta a reunião, e 
convido para tomar assento à Mesa o Professor Afonso Arinos de Melo 
Franco, ex-Deputado e Senador da República, Minlstiã de Estado, dono de 
uma inteligência e de uma cultura por demais conhecidos de todos nós. (Pau
sa.) 

O Professor Afonso ArinõS de Melo Frnco se dispôs a fazer aqui uma 
palestra sobre as prerrogativas do Legislativo atendendo a convite desta Co
missão. 

Passo a palavra ao nosso conferencista, certó de que esta palestra que 
ouviremos irá enriquecer sobremodo os debates sobre este item tão importan
te e atual. 

COm a palavra o Professor Afonso Arinos de Melo Franco. 

O SR. AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO- Sr. Presidente, De
putado Pimenta da Veiga; Sr. Relator-Geral, Senador Aloysio Chaves; Srs. 
Senadores, Srs. Deputados, minhas senhoras, meus senhores: 

Devo declarar preliminarmente que foi para rriim um-a honra a convo
cação para o comparecimento a esta comissão a fim de reunir alguns dados 
sobre assunto bastante conhecido, mas que raramente é objeto de uma apre
ciação em conjunto. 

Como introdução necessária à nossa exposiçãõ, devemos enfatizar o fato 
de que c_onsideramos o problema do Poder Legislativo no quadro do sistema 
democrático contemporâneo. Para evitar ambigüidades e mal-entendidos res
saltamos o significado atribuído à expressão "sistema democrático", como 
sendo aquele que incorpora os direitos sociais do homem aos seus direitos na
turais. Assim, o Estado democrático moderno é aquele que legisla sempre 
para alargar e aprofundar os direitos sociais do homem, mantendo e defen
dendo, ao mesmo tempo, os seus direitos naturais. 

A idéia de que o Estado e o Direito seriãm fadados a desaparecer com o 
desaparecimento das classes sociais é, hoje, uma antiqualha do passado. A ex
periência histórica de mais de sessenta anos condenou-a. Hoje a Teoria Geral 
do Direito só concebe a hipótese do desaparecimento do Estado em função 
do progresso do Direito Internacional. Pode haver, ejã houve, Sociedade sem 
Estado, mas nunca se conheceu Sociedade sem Direito. 

Nenhum Estado é mais consubstancial ao Direito do que o Estado de
mocrático. Rechaçamos, assim, todas as adaptações astuciOsas da expressão 
"sistema democrático", postas obstinadamente a serviço, ou em propaganda, 
das mais variadas causas antidemocráticas. Nossa introdução visa, pois, à ob-

servação do Poder Legislativo no quadro do sistema democrático, sem adjeti
vos. 

Outra observaçã_o _necessária. Na expressão "sistema democrático" serão 
incluídos não só os Estados que conseguem praticá-lo a contento, como aque
les cujos povos o colocam na meta das suas aspirações nacionais e se es
forçam por alcançá-la em plenitude. Esta conotação é importante, porque 
prescinde do fator desenvolvimento para caracterizar a democracia. Há, na 
verdade, Estados e nações que atingiram a níveis superiores de desenvolvi
mento, mas que repelem a filosofia democrática de governo pela adesão à fi
losofia marxista. Enquanto isto, Estados e nações em desenvolvimento pro
curam consolidar, para seus povos, as práticas democráticas. Também exis
tem Estados e nações não desenvolvidos que repelem o sistema democrático 
por adesão a outras ideologias que não o marxismo, sejam de fundo religioso, 
racista ou militarista. 

Assim, o âmbito do nosso estudo sobre as prerrogativas parlamentares 
fica limitado ao Poder Legislativo, tal como se apresenta tradicionalmente no 
quadro do sistema democrático, porque nesse âmbito é que se coloca o caso 
brasileiro. 

O declínio da influência do Poder Legislativo em âiguns pafses e as trans
formações sofridas por esta influência em outros são temas constantes nos li
vros modernos de Direito Constitucional, Teoria do Estado, Ciência Política 
e Sociologia Politica. Os fenômenos de declínio ou transformação do Legisla
tivo são iúerentes a todo o processo político democrático contemporâneo, 
considerado internacionalmente, e não peculiares a certos países, ou grupos 
de países, considerados individualmente. 

O declínio corresponde a uma diminuição efetiva da participação do Le
gislativo na vida politíi::a e administrativa do E~tado, enquanto a transfor
mação é a mud~nça no gênero e no processo dessa participação, sem perda de 
influência. Um fato é, porém, geral e cobre todos os países democráticos, sen
do reconhecido por juristas, cientistas políticos e historiadores: o Poder Le
gislativo atual não é mais o mesmo que existia nos países democráticos, a par
tir da Revolução Industrial do século XIX, até meados do século XX, ou seja, 
até o fim da Segunda Guerra MundiaL 

O fato de, em muitos países, o Legislativo haver decaído das posições de 
paridade, ou de supremacia, que ocupava em relação aos dois outros poderes 
do Estado, ou mesmo em relação à vida da sociedade não institucionalizada, 
é resultado inevitável da convergência de fatores históricos mundiais, que 
transcendem largamente ao comportamento dos pov~s e à decisão dos gover
nos em questão. 

Em todas as épocas, os grandes interesses sociais se organizaram por 
meio de instituições jurídicas e políticas, ou seja, por meio da lei e da apli
cação da lei. Existem fases históricas, no entanto, nas quais a lei formal, ou 
seja, a instituição jurídica, ou a sua prática flexível, ou seja, a instituição polí
tica, tornam-se insuficientes para ó desempenho eficaz de novas forças sociais 
que se revelam ou se desenvolvem. Isto determina uma sorte de bloqueiO ou 
obstáculo no desenvolvimento normal dessas forças sociais, quer institucio
nalizadas, quer espontâneas. 

Através de vicissitudes e crises, cujo reiistro é matéria de História e não 
de Direito, as novas forças sociais despertadas terminam sempre, como é ob
vio, por adaptar as estruturas jurídicas e políticas às imposições da sua exis~ 
tência. Dependendo das condições peculiares a cada sociedade estatal, essa 
adaptação se processa, ou por meio do declínio das instituições jurídico
políticas anteriores, ou por meio da sua transformação. Este é o panorama 
que a Ciência Política vem observando e o Direito Público vem procurando 
orientar, no tocante à instituição jurídico-política que é o Poder Legislativo 
democrático. 

Os fatores históricos determinantes são conhecidos, identificados, e inci
dem, inevitavelmente, sobre todas as sociedades nacionais e sobre todos os 
Estados da comunidade internacional, embora sejam variãveis as formas de 
tal incidência. 

Cumpre indicar alguns desses fatores, partindo do geral para o particu~ 
lar. O primeiro é a incalculáVel transformação experimentada, em todo o 
mundo, pela aplicação da ciência e da tecnologia à criatividade humana, com 
suas repercussões na industrialização maciça, que levou à sociedade de consu
mo; o aumento vertiginoso das populações e sua migração interna criando a 
megalópole e os seus .Problemas; a comunicação audiovisual que aumentou 
ao extremo a informação factual das massas, mas colocou-as à mercê da falsa 
informação; a desordem e injustiça na distribuição social dos benefícios da ci
vilização; a ameaça irremediável do poderio bélico nuclear; a crise da política 
internacional que, pela primeira vez, assiste as decisões dos países fortes de
penderem das iniciativas de certos países fracos. A reunião de todos esses fa
toreS, somados a outros não referidos, determinou uma crise mundial, em 
cujo redemoinho sossobram instituições que foram vãlidas em épocas mais 
calmas, ou mais felizes. 
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Por outro lado, as lideranças políticas internacionais de países desapare
cem e, talvez, em conseqüência disto, desaparecem as lideranças políticas na
cionais; no mundo de hoje não existe m3fs um país líder e, também, não há 
mais um líder político modelar, dentro de qualquer pais. Os líderes que sur
gem são religiosos e não políticos, quer os mundiais quer os nacionais. O úni
co líder mundial que despontou acima de conflitos e confrontações entre po
vos, classes, crenças e ideologias é um ancião inerme, desprovido de ambições 
e de poderes. Este líder dos abandonados, dos inquietos, dos inseguros, dos 
temerosos, rompeu há pouco os sertões do Brasil, como um bandeirante do 
céu, mobilizou e trouxe confiança a rriilhões de incertos e inseguros, trouxe lá
grimas a olhos secos pela dúvida, trouxe o riso à boca de crianças esquecidas, 
acendeu na solidão das almas o fogo da paz e da esperança. 

Se o Brasil recolheu algo de indiscutível no itinel'ârio crucial, pelo fundo 
e pela forma, de João Paulo II, terã sido que o caminho da liderança sobre 
um povo não é mais o das cóleras, ameaças, teatralidades, profecias sfnistras, 
agressões retumbantes e promessas fementidas, mas sim o da verdade sim
ples, o da tolerância compassiva~ 6 da compreensão sem malícia, o do esforço 
com sinceridade, o da fé sem fanatismo, o da união feita de desprendimento, 
na busca incessante da justiça. 

O Papa não planeja, constata; não procede, adverte; não ordena, exorta. 
Ele não atua sobre os fatos, nem sobre os instrumentos do poder, mas influi 
sobre os homens, indicando seus deveres. Acontece, porém, que, entre os de
veres humanos estã precipuamente, o de organizar a sociedade e os seus go~ 
vernos, na forma que mais se aproxima do bem comum. Esta é a função da 
política em geral e do sistema democrático de governo, em particular. Entre 
os elementos necessários ao governo democrático sobressai o funcionamento 
do Poder Legislativo. 

Foi na Inglaterra, como é sabido, que a competência e as garantias parla
mentares se instituíram, gradativamente, pelo aluvião do direito costumeiro, 
do direito jusrisprudencial e do direito estatutário, ou legal. 

Os privilégios individuais dos parlamentares, concebidos como proteção 
à instituição e não aos indivíduos, se firmarain no sêculo XVI e, desde logo, 
se apresentaram com suas características permanentes: a inviolabilidade, 
ou proteçào geral no exercício das funções, e a da imunidade, ou proteção 
pessoal contra procedimentos tendenciosos. 

Na Declaração de Direitos de 1688 (Bill of Ríghts), as prerrogativas par
lamentares viramwse confirmadas por uma lei constitucional escrita, que lhes 
atribui estabilidade. Foi dessa base constitucional inglesa que o princípio e a 
forma das prerrogativas parlamentares se transmitiram a todas as democra
cias do mundo, até hoje. 

Como os demais princípios -inerentes ao sistema demoCrático, as prerro
gativas parlamentares experimentam adaptação contingentes, devidas às di
versas formações históricas dos povos em que se apresentam. Essas adap
tações não significam, porém, relatividade dos próprios princípios. Não hã, 
nunca houve, não pode haver democracia relativa. As normas democráticas 
fundamentais são poucas, mas emanam de um sistema coerente de idéias reu
nidas em doutrina política estável. Essas idéias são hiextirpâveis da doutrina 
porque se ajustam ao que existe de pererie na !latureza humana, a qual, na es
sência, não mtiáa coin as VicissitUdeS da História. A democracia não é relati
va, mas sua aplicação é flexível à influência histórica. Há, porém, grande dife
rença entre a aplicação condicionada e a aplicação desvirtuada. Esta dife
rença marca a distância entre a democracia e a chamada democracia relativa 
que, apenas, não é democracia. As duas Guerras Mundiais são exemplo disto. 
Depois das catâstrofes. o sistema democrãtico voltou a ser aplicado nos seus 
fundamentos imutáveis. O mesmo ocorreu em experiências nacionais. A Ale
manha, a Itália, a Espanha e Portugal são exemplos de como a democracia 
ressurge, sem adjetivos desvirtuadores, depois de trágicos_ eclipses. Enquanto 
o Brasil estiver acreditando na realidade democrática estará, simplesmente, 
negando a democracia, no seu conteúdo escasso mas invulnerável. 

As prerrogativas parlamentares, quando bem entendidas e praticadas, 
não são privilégios de algumas pessoas. São condições de existência de um 
poder. A linha divisória entre o privilêgio e a condição de existência está, pre
cisamente, nessa diferença, difícil de se definir mas fácil de se aprender ime
diatamente: Quando a condição de existência do poder não estâ em causa, 
mas estã em causa o privilégio da pessoa, então não se trata do princípio de
mocrático, mas sim da sua contrafação. A lei não pode prever todas as hipó
teses em que este desvirtuamento se dá, mas este desvirtuamento salta aos 
olhos da razão comum, e a carência factual de lei não impede a criação de 
normas costumeiras ou regimentais de aplicação. 

A Inglaterra, já o dissemos, foi a fonte geral de inspiração das prerrogati
vas do Parlamento. Elas só se definiram juridicamente por leis escritas (statu
tes) ou decisões de tribunais competentes._ Depois de conquistados os direitos 

de inviolabilidade e imunidade, o Poder Judiciãrio consolidou a conquista ao 
declinar da própria jurisdição na espécie, declarando que só o próprio Parla
mento poderia límitar os privilégios ·parlamentares e reprimir os seus exces
sos. Esta fórmula judicial inglesa não foi adotada,_como é natural, pelos países 
de direito escrito, nOs cjuais as normas se fixam por disposições constitucio-
nais, ou legais inclusive esta norma de que compete ao Legislativo limitar as 
próprias prerrogatívas. 

Em certos países, a inviolabilidade ou irresponsabilidade no exercício da 
função entende-se como limitada ao (statutes) ou decisões de tribunais com .. 
petentes." Depois de conquistados os direitos de inviolabilidade e imunidade, 
o Poder Judiciário consolidou a conquista ao declinar da própria jurisdição 
na espécie, declarando que só o próprio Parlamento poderia limitar os privi
légios parlamentares e reprimir os seus excessos. Esta fórmula judicial inglesa 
não foi adotada, como é natural, pelos países de direito escrito, nos quais as 
normas se fixam por disPosições constitucionais, ou legais inclusive esta nor
ma de que compete ao Legislativo limitar as próprias prerrogativas. 

Em ce~tos países, a inviolabilidade ou irresponsabilidade no exercício da 
função entende-se como limitada ao recinto do parlamento. Em outros, 
entende-se como ligada ao mandato, mesmo fora do recinto parlamentar. A 
inviolabilidade na Inglaterra é cotn:pleta, mas a imunidade, como também 
nos Estados Unidos, sofre restrições. E permitido o processo e a prisão do 
parlamentar por traição, perturbação da ordem pública e flagrante delito. 
Nestes casos a prisão pode ocorrer sem licença prévia da Câmara a que per
tence o acusado, existindo apenas necessidade de comunicação do fato à mes
ma Casa. Há penas impostas pelas mesas das Câmaras dos Comuns e dos 
Lerdes, como reprimenda, detenção e prisão. Por votação do Plenário, em 
casos previstos, o p·arlamentar pode ter o mandato cassado (1). 

Na França as prerrogativas parlamentares do Bill of Rights inglês foram 
adotadas pelos Estados Gerais em Versalhes, pouco antes da queda da Basti
lha, em Paris. A Constituição de 1791 deu à Assembléia Nacional o direito de 
poHcia dentro das sessões e nos locais determinados fora delas. Estabeleceu, 
também, como na Inglaterra, a autodisciplina para os seus membros, incluin
do as penas de censura e prisão. A Constituição de 1793, além de inspiràr-se 
no direito ínglês, fê-lo també_m no novo direito americano da Constituição de 
1787. É interessante lembrar, a este propósito, que a Constituinte francesa de 
1793 chamou-se Convenção, por causa da Convenção de Filadélfia, sendo 
que a Assembléia francesa contava com um Deputado norte~americano, Tho
mas Payne, famoso publicista, que foi deputado na bonenecbo e se naturali
zou francês. 

A Constituição de 1795, que instituiu na França o Diretório e era muito 
prezada pelo nosso José Bonifácio, o Patriarca seguiu o regime estabelecido 
pela Convenção, dois anos antes. 

Não nos deteremos sobre o Direito Constitucional napoleônico, que es~ 
capou à tradição democrátíca. A Restauração, com Luis XVIII, na Carta ou
torgada de 1814 relegou o problema das prerrogativas à lei ordinária, solução 
antidemocrática que não foi -seguida, no Império brasileiro, pela Carta, tam
bém outorgada, de 1824, que tanta influência sofreu, em outros pontos, da lei 
básica francesa de 1814. Nossa tradição democrática no caso, é mais firme e 
contínua, como veremos, com exceção apenas das Cartas outorgadas de 1937 
e 1969. 

A Constituição republicana francesa de 1848 também teve influência no 
Brasil com a Revolução Praieira, em Pernambuco, e a Conciliação a política 
da conciliação dos partidos levada a efeito pelo Deputado Paula Sousa e o 
Marquês do Paraná. 

Habitualmente se esquece isto, quando se fala em história parlamentar 
brasileira, que o movimento da conciliação iniciada pelo marquês de Paranã, 
de fato, foi iniciada por Paula Sousa, mas ê de fato, uma conseqUência da Re
volução Socialista de 1848 que inundou a Europa. Então, foi o receito daque
la onda vermelha que arrebentou na praia do Brasil com a Revolução Praiei
ra que levou à conciliação do Império. O movimento da conciliação é um mo
vimento inspirado diretamente pelo medo do ano terrível de 48 que inundou a 
Europa de revoluções. Ê o ano do Manifesto Comunista, foi o ano do Mani
festo Comunista, em março de 1848. 

Essa Constituição, republicana e socialista, levou ao extremo as prerro
gativas parlamentares, retirando ao princípio da inviolabilidade as restrições 
tradicionais dos casos de traição e incitamento à revolução, e suprimindo 
também limitações à imunidade. 

No segundo Império com Napoleão III, a lei constitucional de 1852 se
guiu o exemplo da Carta de Luis XVIII: transferiu o problema para a lei ordi
nária. 

(I) Anson. Loi rt Pratiqu~ C"onstlzutfollllelles de l'A.ng/eurre: Maitland. The C"onsiflucioMI Hútory ofEngland: Go
'"emamenz and Parliamem: Jcnning. Par!iament. 
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A Constituição da Terceira República (1875) estabelecia a inviolabilida
de total no exercício das funções, portanto também fora do recinto parlamen
tar, mas aceitava restrições à imunidade nos casos de flagrante delito. 

A Constituição atual, de 1958 (Constituição francesa) manteve o sistema 
clãssico de inviolabilidade nas funções (às vezes chamada "irresponsabilida
de" pelos autores franceses) e imunidade, à exceção do flagrante delito. Só a 
Câmara pode autorizar os processos penais; 

Nos Estados Unidos a inviolabilidade de deputados e Senadores ~reco
nhecida nos recintos da Câmara e do Senado, bem como naqueles das Co
missões de l_nquérito, de tão grande importância na vida norte-americana. 
Quanto à imunidade, curiosamente ou seja proteção da pessoa em casos de 
acusação penal, ela é praticamente inexistente, segundo resulta das interpre
tações judiciais da clãusula constitucional (Artigo I, seção 6) na verdade redi
gida de maneira muito vaga. A Suprema Corte decidiu (no caso "Estados 
Unidos contra Williamson," 1908) que a imunidade não cobria prisões nem 
processos por delitos. E como só existem prisões e processos penais por deli
tos - escreve uma grande autoridade americana - segue-se que a proteção 
de imunidade outorgada aos membros do Congresso é, hoje, de pouca monta 
e tem só importância teórica. 

Esta situação deve-Se ao sistema de interpretação judicial das disposições 
constitucionais, qUando consentidas pela letra da lei maior, mas segue, por 
outro lado, a tradição inglesa. (') 

A Alemanha democrãtica, pode-se dizer, nasceu com a Constituição re
publicana de 1919, chamada ConstitUição de Weimar. Iniciadora, em certo 
sentido, do Direito Constitucional moderno, estabelecia ela o princípio da in
violabilidade nos termos tradicionais, com a limitação única de ser limitada 
ao recinto do Reichstag. Quanto à imunidade ela também previa, nos termos 
clãssicos, com à imunidade ela também previa, nos termos clássicos, com a ú
nica exceção do flagrante delito. 

A República Federal da Alemanha (Bundesrepublik Deutschland), é que 
pratica o sistema democrâtico de governo, apesar de ser a Alemanha marxista 
que adotou o nome de República Democrática Alemã (Deutsche Demokra
tische Republik). A Alemanha Federal é regida pela lei fundamental (Grund
gesetz) de Bonn, aprovada pelo Conselho Parlamentar eleito pelas Assemblé
'ias dos Estados Federais, no ano de 1949, e vãrias vezes alterada por emendas 
do Parlamento Federal entre aquele ano e o de 1961. A Alemanha Federal 
não reuniu ·uma Assembléia Constituinte para-elaborar a Lei Fundamental, 
para marcar sua oposição à divisão do território alemão em dois Estados. 

O assunto foi discutido na Alemanha federal depois da Guerra, na orga
nização provisória feita ainda sobre as normas da imposição dos países ocu
pantes. O território estava ocupado. Na reunião havida, discutiu-se a convo
cação de uma constituinte, mas prevaleceu a opinião de que esta convocação, 
com a Alemanha dividida, corresponderia ao reconhecimento de que os terri
tórios ilão pertenciam à Alemanha federal. Então, a idéia de que a constituin
te tinha que representar a soberania riaciOnal, que se exprime pela soberania 
territorial, entendeu-se que não se deveria fazer a cOnstituinte por uma ques
tão de escrúpulos, para não aceitar nem mesmo dedutivamente a idéia de que 
se aceitava a divisão territorial. Daí terem çonstituído aquela comissão que 
foi eleita pelos Estados, a comissão que redigiu a Constituição que eles cha
mam de Lei Fundamental, não é chamada de Constituição até hoje, embora 
seja Constituição da República federal. 

Entenderam os seus governantes de após-guerra que a soberania nacio
nal, expressa na Constituinte, só existirá com a integridade territorial. A Lei 
Fundamental reconhece as prerrogativas de inviolabilidade e imunidade dos 
membros do Parlamento Federal. O reconhecimento da inviolabilidade é, no 
entanto, submetido a uma restrição pouco usual nos textos constitucionais. 

A Lei Fundamental assim se expressa no art. 46: HPor motivo_de:_voto ou 
palavras no recinto ou comissões do Parlamento nenhum parlamentar poderá 
ser responsabilizado. Esta disposiÇão não serâ vãUd_a para ofensas caluniosas 
(verleumberische Bel_eidigungen)". 

A imunidade é concedida segundo os preceitos habituais da necessidade 
da permissão prévia para o processo, com exceção do flagrante delito. (~) 

********* 
A Suíça, modelo de democracia e estabilirlade política é, curiosamente, 

um dos países de maior instabilidade do texto constitucional. Como a iniciati
va de emenda ou reforma da Constituição pertence também ao corpo eleito
ral, multiplicam-se os projetas de alteração, em número sem paralelo em 
qualquer outra democracia. Muitas de tais iniciativas, como é natural, não 
progridem. Mas outras, numerosas, partidas do povo ou das duas Casas do 
Parlamento (Assembléia Federal) têm resultado em alterações sucessivas da 
chamada Constituição de 1874, que, de fato, não o é mais. 

Hoje as prerrogativas parlamentares, na Suíça, são reguladas por duas 
leis, a primeira sobre imunidades, lei de 1934, chamada '"das garantias políti
cas e de polícia em favor da Confederação", e a segundo, sobre inviolabilida
de, lei de 1958, chamada "de responsabilidade da Confederação, seus 
membros e autoridades". Pelos nomes atribuídos às duas leis vê-se logo que 
o problema das prerrogativas parlamentares é colocado na Suíça no sentido 
de preservar a autoridade e a supremacia da Confederação, contra ameaças 
aos seus poderes e órgãos de poder, partidas da larga autonomia dos Cantões. 

E um problema especificamente suíço. E a defesa da União Federal con
tra a invasão do poder cantonal. 

E uma cautela de certa moda inversa à qu~ deveria ser tomada no Brasil, 
onde a União é que atropela sempre a autonomia dos Estados-membros. A 
inviolabilidade na Suíça é absoluta, não encontra limitações legais. Um dos 
melhores constitucionalistas suíços da atualidade chegou a escrever: 

"A inviolabilidade é absoluta. O deputado pode cobrir de in
júrias seus colegas ou terceiros, pode fazer pairar sobre eles as mais 
difamatórias suspeitas- o que é impedido formalmente na Alema
nha - sem incorrer em sanção civil, nem penal, nem disciplinar à 
exceção do apelo à ordem, criado pelo Regimento da Câmara dos 
Deputados (Conselho Nacional) de 1962. 

Agora vejam o que diz esse jurista Suíço, Professor Auber, de Genebra: 

~·o privilégio é de monta, mas ele se compensa, felizmente, pela pla
cidez dos nossos políticos.n 

O suíço fica ali no vinho branco e no queijo, e então não briga. (Risos.) 

A imunidade aos processos penais é garantida pela lei de 1934, 
que exige permissão prévia para que o parlamentar seja processado 
perante o Tribunal Federal." (S) 

**"'***** 
Na Jtãlia, a Constituição republicana de 1947 garante as prerrogativas 

nos termos clássicos de inviolabilidade e imunidade. A inviolabilidade é am
pla e inclui as sanções disciplinares, que devem ser entendidas como dizendo 
respeito à disciplina militar para os que a ele forem sujeitos, desde que incor
ridas na função parlamentar. A imunidade exige a autorização prévia para o 
processo penal, mas não protege os casos de flagrante delito, mas este deve 
ser de molde a exigir imediata captura do delinqUente. (6) 

"' * * * "' "' * 
Para concluir esta série exemplificativa do constitucionalismo democrã-

tico contemporâneo, serão relembradas as duas mais recentes Constituições, 
ambas emergentes de ditaduras prolongadas. 

Em Portugal, a Constituição de 1976, elaborada pela Assembléia Consti
tuinte, estabeleceu as regras clássicas da inviolabilidade e imunidade parla~ 
mentares; a primeira .. no exercício das funções", quer dizer mesmo fora do 
edifício do Parlamento, e a segunda exige autorização para a prisão e para o 
processo, este último com a expressão ambígua de ·~salvo Crime de pena 
maior", em vez do costumeiro .. flagrante delito" .(7) _ 

Essa expressão portuguesa deve ser uma tradução do inglês fellony. Os 
ingleses usam a expressão fellony que não tem uma tradução exata, mas que é 
compreendida como um crime de conseqaências mais graves, de penalidades 
mais pesadas. Isso passou para o Direito americano. Eles usam muito a ex
pressão fellony que não é treason. Eles têm o caso de treason. traição, e têm o 
caso de fellony, que é um crime que tem a penalidade muito grave. E o Direito 
português adotou essa idéia de que a imunidade não cobre crime de pena 
maior. Deve ser, talvez, uma tradição inglesa, porque não é comum no Direi
to dos países latinos. ... 

Na Espanha a Constituição de 1978 assegura as prerrogativas habituais. 
A inviolabilidade dos deputados e senadores cobre '4aS opiniões manifestadas 
no exercício das funções", notando-se a omissão da referência aos votos pro-

(2) E5mein, Droit Conslllutlonnel; Ougull, Drolt Constltullonnel; Burdt11t1, Orolt Comtltutlonnel et lnstltututions 
Politiques: Duguit, Mounier ti Bonatd, Les Constitutlons de la Fran~. 

.(J) Corwin, The Conslitution ofthe UnitedStates; Schwartz.__Los PoderesdeJ Gobierno; Me Laughlin, A Cons
titutlonal Histor)' of the United States; Watson, On lhe Constitution. 

(') Grundgesclz R:lr die Bundesrepublik Deutschland; Maunz Deutsche Staatsrecht. 

(~) Aub<!r. Trait~ de Drolt Constitutlonnel SuiS'Se. 

f6) Ballndore Palliere, Diritto Costitucionale: Blscarcttl di Ruma. Dlritto Constltudonale; S11.nti- Romano, DJ. 
rilto Cunstitudona[e. 

(7) Golries C:anotilho, Constituição da República Porwguesa 
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feridos nelas. A imunidade exige a autorização prêvia para o processo, à ex
cessão do flagrante delito.(8) 

Poderíamos ajuntar outros exempfõs mas, deliberadamente, procuramos 
nos cingir àciti:eles dos países que, comproV-adamente, exerceram influência 
direta no Direito Constitucional báisiteiro, desde antes da Independência atê 
hoje, com exceção das ConstituiçõeS de 1937 e 1969, polftica e juridicamente 
e;ttravagantes da nossa formação democrática. 

Todos os países a que me referi, exerceram influência direta na formação 
do nosso Direito Constitucional, desde a Independência atê hoje. -. . . 

Para encerrar este capítulo procedamos à análise das nossas próprias dis
posições constitucionais. 

Nossa tradição, no que concerne às garantias da função parlamentar, 
enraíza-se em fatos anteriores à Independência nacional. Com efeito, as Cor
tes Constituintes protugesaS, a 10 de março de 1821, decretaram, com sanção 
da Regência de Lisboa, as chamadas Bases da Constituição a ser elaborada, 
as quais, no art. 28, declarava quC .. os deputados das Cortes são, como repre
sentantes da Nação, inviolãveís nas suas pessoas e nunca responsáveis pelas 
suas opiniõeS". São as bases da Constituição Portuguesa aprovadas pelas 
Cortes, antes dela ser redatada. 

Essas Bases só foram reconhecidas no Brasil depois do regresso do Rei, 
D. João VI a Portugal, em abril daquele mesmo ano, permanecendo como 
Regente o Príncipe D. Pedro. Sob sua regência acentuou-se o movimento 
constitucionalista e o Príncipe, pãra atender aos desejos e amainar a agitação 
do povo, jurou solenemente, a 5 de junho, as BaSes da Constituição decretadas 
pelas Cortes portuguesas. Cópias do decreto foram enviadas a todas as 
Províncias. AsSirri~ antes da COfi-Stitu!Dte-bl-asHeira, as prerrogativas parla
mentares eram lei nacional. C) Antes da existência do Legislativo, as prerroga-: 
tivas eram lei nacional. 

Reunida a Constituinte a 3 de maio de 1823, foi-lhe apresentado o proje
to da Comissão especial que teve como relator o Deputado Antônio Carlos 
de Andrada. Esse projeto só foi dí.ScutTdo e votado até o art. 24, quando 
sobreveio a dissolução da Assembléia, no mês de novembro. Assim não foi 
apreciado o tema das prerrogativas. No projeto elas eram tratadas nos arts. 
72 e 74. o primeiro dispunha: "OS oeputatros e Senadores são inVloláveis pe-
las suas opiniões proferidas na Assemblêia". -

Quanto à imunidade, o artigo 74 as declarava, de início, para as causas e 
execuçõ-es cíveis, disposição excepcional no direito estrangeiro anterior, e o 
art. 74 para os processos criminais. Era exigida permissão anterior da Casa, e 
a prisão-só se faria em flagrante delito. 

A Constituição do lmpêrio, de 25 de março de 1824 prevê a inviolabili
dade e a imunidade nos artigos 26" e 27, respectivamente. São as garantias 
clássicas: irresponsabilidade no exercício das funções, portanto dentro e fora 
dos recintos, e segurança contra procesS"õ e prisão, salvo ordem da Câmara 
respectiva, a não ser em flagrante deiito de pena capital. 

Pimenta Bueno (Marquês de S. Vicente), comentador consagrado da 
Carta Imperial, considera a invilabilidade parlamentar como .. a soberania da 
nação no exercício do Poder Legislativo". A imunidade, lembra ainda Pimen
ta Bueno, era conseqüência da inviolabilidade, e cobria inclusive os crimes 
inafiançáveis, exceto os de pena capital. 

Quanto a este último tópico, a Constituiç-ão do Império inspirou-se, cla
ramente, no Direito inglês, que suspendia a inviolabilidade nos casos de 
traição e felonia (treason efe/lony), entendendo-se um e outro caso, no Direi
to inglês antigo, como aca:rtelãlido pena de morte. Atualmente a expressão 
fel/ony. proveniente do direito costumeiro, deixou de ser aplicada. O Código 
Penal inglês de 1967 divide diretamente os crimes em sujeitos à prisão sem or
dem judicial, ou com esta ordem ( arrestable offenses e non-arrestable offen~ 
ses). Os primeiros são crimes de traição, morte, ou aqueles com penas supe
riores a cinco anos de prisão. 

Na ConstituiçãO republicana de 1891 a questão das prerrogativas foi in
cluida nos artigos 19 (inviolabilidade) e 20 (imunidade). O texto do arl. 19 
veio do projeto do Governo Provisório, adotado ipsis literis. mas este provi
nha do projeto inicial, da chamada Comissão dos Cinco, o qual era mais res-
tritivo. 

A Comissão dos Cinco, seguindo a tradição anglo-americana, excluíra 
da inviolabilidade as manifestações de calúnia e injúria, cOmo faz hoje a Lei 
Fundamental da Alemanha Ocidental. A imunidade foi também ampliada, 
pois exigia que a licenÇa para o processo penal só seria pedida em caso de cri
me inafiançável, complemento inexistente no projeto anterior. A interpre
tação das clãusulas constitucionais, na doutrinã. da primeira República, foi 
sempre em prol do entendimento mais largo das garantias do Congresso. 

Rui Barbosa, no ano de 1893, sustentou, em trabalho famo~o, a perma~ 
nêncía das prerrogitivas parlamentares no estado de sítio, a propósito da pri
são, pelo Governo de Floriano Peixoto, do Senador Almirante Wanderkolk. 
Em julho de 1894 o Senado sustentou, com pouco fundamento, que a imuni
dade ficava suspensa durante o sítio, mas a Câmara, no m6smo mês, derru
bou essa interpretaçào.(l 0) 

Nas Constituições de 1946 e 1967 somente as Casas do Congresso pode
riam suspender as imunidades de determinados parlamentares, mas através 
do voto de dois terços dos seus membros, sendo que, Pela Constituição de 
1967, a votação seria secreta . 

Participei da feitura da Constituição de 1967, na Constituinte de 1967, 
que foi uma Constituinte convocada, e nos lembramos disso. A Constituinte 
introduziu cerca de 300 emendas, mais de 200 emend:is ao projeto que veio do 
Governo do Presidente Castello Branco. 

Afinal, as imunidades durante o sítio vieram a prevalecer nas Consti
tuições democrãlicas de 1943 (ar!. 175, § 44), de 1946 (arl. 213) e 1967 (arl. 
154). João Barbalho, o melhor comentador sistemático da Constituição de 
1891 acompanha fielmente, ajuntando novos argumentos aos de Rui Barbo
sa, a tese do prevalecimento das prerrogativas durante o estado de sítio, de
clarada pela Câmara dos Deputados. 

Não nos ocuparemos da Carta outorgada de 1937 porque nunca chegou 
a vigorar. 

Contrariando esta tradição de século e meio de direito nacional a Consti
tuiÇão vigente de 1969, no capítulo do Poder Legislativo, impõe restrições in
justificâveis ao seu funcionamento, entre elas a de ferir gravemente as tra
dições brasileiras sobre as prerrogativas parlamentares. Publicação recente, 
feita pela Universidade do Mêxico sobre o Poder Legislativp na AmériCa La
tina, salienta o caráter duramente autoritário da Constituição vigente brasi
leira, no particular. 

A inviolabilidade, pelo artigo 32,já alterado pela Emenda n9 II, de 1978, 
fica sujeita "aos crimes contra a Segurança Nacional" sem que a ConstituíÇão 
os especifique como fazem as Constit.uições inglesa, norte-americana e alemã. 
No caso brasileiro, todos os delitos previstos na referida lei, podem dar ori
gem a processos contra parlamentares. 

A Lei de Segura!lça ê a de número 6.620, de 17-12-1978. 
Vejamos, pal-a amostra, dois crimes previstos na Lei de Segurança que, 

de acordo com a Constituição, podem liquidar a inviolabilidade parlamentar. 
Primeiro Caso: .. Divulgar, por qualquer meio, fato verdadeiro truncado, de 
modo- notem bem. tentar- indispor o povo com as autoridades" (art. 14). 
Isso é crime, de acordo com a Lei de Segurança Nacional, portanto, pode-se 
entender a inviolabilidade parlamentar. 

Segundo Caso: uManife.Star solidariedade à greve proibida" (art. 42, 
VI.). Dependendo da interpretação subjetiva das autoridades federais, é mui
to provável que número considerável de deputados e senadores, no exercício 
de seus mandatos, tenham se manifestado de forma a serem enquadrados em 
dispositivos tão vagos quanto abrangentes. Nem se diga que a expressão 
·~gravidade do delito", constante do§ 5 do art. 32 da Constituição relatiVa
mente à Lei de Segurança seja tranqUilizadora, porque tal expressão refere-se 
apenas à suspensão prévia do '!landato antes do julgamento, mas não impede 
ã abertura do processo contra o parlamentar, e este processo é que vai agredir 
frontalmente o princípio jurídico da inviolabilidade. 

Não são novas as teses contra as prerrogativas parlamentares e os seus 
abusOs. No Brasil elas encontraram eco em autores da eminência de João 
Barbalho e Aurelino Leal, nos seus comentárioS à Constituição de 1981, e 
Amaro Cavalcanti, no seu estudo sobre a Federação. Mais recentemente, a 
parttr da Segunda Guerra Mundial, essas críticas e restrições ressurgiram, 
aqui, na Europa e noS Estados Unidos. Mas a verdade ê que elas também 
sempre existiram e se acentuaram contra os dois outros poderes do Estado, o 
Executivo e o Judiciário. As críticas contra o Legislativo não são isoladas, os 
três Poderes dos Estados Democráticos têm sido objeto das mesmas críticas 
em todos os países que criticam o Legislativo. Basta dizer que os ingleses têm 
aquela frase famosa: 

"Os Juízes são leões, mas leões debaixo do trono." 

Mas a verdade é que elas se acentuaram em outros Países, Presidentes, 
Primeiros Ministros, Juízes e Tribunais pagam em todos os países democráti
cos seu tributo às imperfeições da natureza humana. Nem por isso se tem pro
curado dimThuir os poderes dessas funções indispensáveis aos governos das 
sociedades humanas. A doutrina jurídica e a prática política, procuram apri~ 
morar as instituições~ valorizando seus conteúdos, e não desfigurando-os, ou 

(8) Alzaga, La Consriruciõn espatfilo/a de 1978 

(SI) Agenor de Roure, Fonnaçdo Constftudonal do Brasil: Tobias Monteiro. Hi~roria do Jmphio .. 4 e/abora,;iio d11 fff· 
dependência. 



Setembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~o !I) Sexta-feira 5 4263 

anulando-os. No Brasil, o Executivo, o Judiciário, as Forças Armadas, a Ad
ministraçã_o Civil são intocáveis nas suas prerrogativas e garantias. Só o legis
lativo é cabide de pancada por palavras e por atos. Não ê estranho que isto 
aconteça com a única instituição constitucional emanada da soberania popu
lar? Não me cabe examinar, concretamente e em pormenor, a emenda d"as 
prerrogativas, entregUe à autoridade do Congresso Nacional. A experiência e 
sabedoria dos lideres; a prudência e patriotismo das suas correntes parti
sabedoria dos seus líderes; a prudência e patriotismo das suas correntes parti
dãrias saberão confluir para um texto que restaure as condições morais e téc
próprios para evitar abusos que degenerem em crises, as quais interessam a 
todo o país, pois interferem no processo da abertura democrática. 

Uma crise previsível seria causada pelo processo penal iniciado contra 
um parlamentar, com fundamento na Lei de Segurança e respaldo de autori
dades militares. 

A dotada a emenda, e seguido o princípio da prevalência imediata da dis
posição constitucional, ficaria sem andamento o processo, o que teria conse
qUências políticas graves-. Mas existe o instituto da Disposição Transitória, 
que é indiscutivelmente de Direito Constitucional, desde que adotado com 
norma desta mesma natureza. Os Exemplos no Brasil, são freqüentes. Então 
uma Disposição Transitória, norma cie Direito Constitucional Intertemporal, 
colocaria fora do alcance da emenda os processos jã encaminhados ao Supre
mo Tribunal, que os julgaria de meritis com sua competência e seu saber. Esta 
é a única sugestão que nos permitimos formular. 

********** 
Embol-a a restauração das prerrogativas do Congresso seja um passo sig

nificativo no caminho da democracia, o que se impõe é a elaboração de uma 
nova Constituição para O Brasil. [nfelizmente a viga t:nestra do nosso Direito 
Público e de nossa organização estatal é um documento histórico e juridica
mente comparâvel à Carta outorgada de 1937, com a agravante de que estã 
em vigor hã mais de dez anos, enquanto que aquela nunca chegou a ser apli
cada. Para a nossa tradição jurídica e para o nosso prestígio internacional a 
atual Constituição brasileira ê urna nódoa indelével. 

Velho parlamentar, que nas duas Casas do Congresso passou vinte anos 
inesquecíveis da sua vida, só me resta agradecer o convite com que me honrou 
a douta Comissão, e reiterar meu respeito pelo Poder Legislativo brasileiro, 
cuja ação de mais de século e meio povoa a nossa História, e minha confiança 
naqueles que hoje o integram e representam. (Palmas! Palmas! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Passamos à segunda parte 
dos nossos trabalhos, que é a fase dos debates. 

Informamos aos Srs. Parlamentares que poderão fazer as suas iilda
gações. 

Concedo a palavra ao Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente, em homenagem ao ilustre 
conferencista, retiro minha pergunta. Estou plenamente satisfeito, e não 
tenho dúvida alguma de que a Casa muito lucrou com essa palestra. Creio 
que ninguém com mais autoridade do que S. Ex• para iniciar os debates nesta 
Comissão. Foi Deputado, Senador e Ministro e, hoje, no entardecer da vida, 
ele ainda vem trazer suas luzes ao Parlamento. Todos nós o conhecemos, Mi
nistro, e temos por V. Ex• profunda admiração e estima. De maneira que es
tou plenamente satisfeito, embora me houvera inscrito anteriormente para al
guma indagação, nada tenho a perguntar. E creio que este seja também o sen
timento e o pensamento da ComissãO. 

O SR. AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO - Senador Leite 
Chaves, agradeço a V. Ex• a honra desta intervenção, e a todos os presentes 
por terem participado dos trabalhos. Queria manifestar a minha inteira dis
ponibilidade em qualquer oportunidade que possa trazer um pequeno auxílio 
à Câmara e ao Senado, ao qual sinto-me sempre ligado. Muito obrigado ao 
Senador Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Não havendo outros inscri
tos, concedo a palavra ao Senador Aloysio Chaves, que farã um agradeci
mento à presença do Professor Afonso Arinos. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Emi
nente professor Afonso Arinos, como Relator desta Comissão, coube-me o 
privilégio de indicar o nome de V. Ex• para fazer uma exposição a respeito da 
proposta de Emenda à Constituição que visa a restabelecer as prerrogativas 

fundamentais do Poder Legislativo. Fizemo-la na certeza de que V. Ex• traria 
à Comissão e ao Congresso Nacional mais uma página preciosa da História 
do Direito Constitucional brasileiro, uma página na unidade desta referência 
mas, na realidade, urna magistral exposição condensada através da longa 
existência de V. Ex•, na sua experiência Parlamentar, na cátedra e, sobretudo, 
no exercício de altas funções diplomáticas, particularmente como Ministro 
das Relações Públicas. V. Ex• conseguiu cristalizar esses conhecimentos, e 
condensá-los, não em simples palavras mas, em conceitos lúcidos, profundos, 
que foram realmente ao cerne da questão proposta ao Congresso Nacional. A 
experiência do saber fazer, o conhecimento acumulado, amadurecido por 
mais de cinqUenta anos de intensa vida pública, dão a V. Ex• esta autoridade 
incontestável, hoje no Brasil, para falar ao Congresso e à Nação sobre ma
téria de tão alta relevância. 

O nome consagrado de V. Ex•, e consagrado não apenas no Congresso 
onde deixou um rastro luminoso, mas no Brasil inteiro, foi alvo de grandes e 
expressivas homenagens da Nação, quando do transcurso de seus setenta 
anos. O Brasil, pelos seus órgãos mais representativos, pelo Senado, pela Câ
mara, pelo Conselho Federal de Cultura que V. Ex• ilustra, por outras entida
des culturais, de Norte a Sul, ergueu a sua voz para dizer, não apenas aos bra
sileiros, mas à posteridade o que V. Ex•, jã fez e continuará a fazer em prol 
deste País e, sobretudo, a grande dívida que o Brasil contraiu com V. Ex• pela 
maneira extraordinária como exerceu as funções relevantes a que foi condu
zido e, sobretudo, educando a todos nós homens públicos e a juventude pelo 
exemplo, seguindo o magistral ensinamento do grande Rui Barbosa, de que 
se educa mais pelo exemplo do que pela palavra. 

Congratulo-me, portanto, com a Comissão Mista pela decisão tomada 
de ouvir juristas eminentes como V. Ex•, mas hoje, nesta data particulamen
te, congratulo-me com o Congresso Nacional por ter tido o privilégio de 
ouvi-lo nesta Comissão, na certeza de que as palavras, os conceitos emitidos 
por V. Ex• foram ouvidos atentamente nesta Casa, vão ser ponderados, e se
rão para nós um ponto de orientação, um norte para procurar a solução mais 
compatível e mais condizente com os anseios desta Casa de restaurar as prer
rogativas inerentes ao funcionamento do Poder Legislativo num regime de
mocrático que todos nós devemos instaurar neste País. e com o qual todos 
nós temos um compromisso maior perante a Nação e perante a História. 

Agradeço, portanto, a V. Ex• em nome da Maioria a quem tenho a honra 
e o privilégio de representar neste momento, em haver aquiecido ao nosso 
convite e, sobretudo, pela brilhante, lúcida e magistral exposição que acabou 
de fazer. (Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Concedo apalavra ao Pro
fessor Afonso Arinos de Melo Franco. 

O SR. AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO - Sr. Presidente, 
queria manifestar a minha honra, a minha alegria e gratidão ao Senador 
Aloysio Chaves, de quem aliás já mereci semelhante acolhimento quando da 
sua passagem pela Reitoria da Universidade do Pará, quando tive a oportuni
dade de ir àquele Estado, a convite das autoridades culturais. 

Não tenho motivo nenhum para me considerar o alvo de tão consasgra
dora manifestação de S. Ex•, embora saiba que os excessos da sua nobreza e 
generosidade passam muito além daquilo que posso representar no Senado 
brasileiro. As suas palavras, em reunião desta Comissão, e provavelmente 
mantidas nos documentos impressos do Congresso, serão, para sempre, em 
relação a mim, um estírriulo a que continue ao serviço da coisa pública, e par
licularmente à disposição -do Congresso Nacional. 

Quero agradecer ao Senador Aloysio Chaves, ao Sr. Presidente destaCo
missão, Deputado Pimenta da Veiga, a todos os representantes da Maioria e 
da Minoria, pela qual fui não apenas recebido, maS estimulado. Quero agra
decer a todos os amigos que tiveram a bondade de estar presentes- olhando 
para esta sala e para este ambiente encontro tantos deles- meus companhei
ros antigos de representação nas duas Casas do Congresso Nacional, a minha 
manifestação humilde, mas profundamente sentida de gratidão. 

Estou à disposição de V. Ex•s para tudo aquilo que possam precisar de 
um velho professor, que não está aposentado, pois foi reconvocado pela Uni
versidade, tive a honra de ser reconvocado, estando ainda na função de pro
fessor universitário. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Está encerrada a reunião. 

(Le~·anta-se a sessdo às 11 horas e 25 minutos.) 
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S. Henrique de la Rocquo 
6. Aloysio Chavos 
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1. Fri::lnco Montoro 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcas Freire 
3. Jaison Barreto 

Auistente: Leila Loivas Ferro C~nta - 211-3497 
Rauni6eS: Quintas-feiras, ~s 1lz00 horas 
Local: Sola "Oóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentoz Arnon de Metto 
Vice-Presidente: Alberto St1vo 

Titulares Suplantes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. Jolio Calmon 
3. Alborto.Silva 3. Jutahy Magalhães 
"'- Amon de Mollo 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roborto Saturnino 
3. Henrique Santillo 

Assistento: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reunibes: Quartas-feiras, lls 11 :00 horas 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO OE REDAÇ.I.O - (Cll) 
(5 membros) 

COMPOSIÇ.I.O 

Presidenht: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente~ Adal.berto Sena 

Titulares 

1. TanoDutra 
2. Saldanha Oerzi 
3. Menc:t.s Canalo 

1. Oiueu Cardoso 
2. Adalberto Sono 

1. João Calmon 
2.. Murilo lkrdaró 
3. JoMSam.y 

1. Hugo Ramos 

Assistente: Maria Thereza Magalhães Motta - 211-3501 
Reuniões: Quintas-feiras, ~s 12,ôo horos 
Loca4: Sala "Oóvis Bevilácqua'' - Anexo 11 

COMISS.I.O DE RELAÇ0eS EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Prosidenfel Saldanha O.rzi 
2'-Vice-Presiclonte: lomanto Júnior 

rrtulares 

1. Tarso Outra 

2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Den:i 
4. Lomanto Júnior 
5. Mondes Canale 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lo no ir Vargas 
9. José Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrouion 
3. Henrique de la Rocuquo 
4. JoM Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 
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1 • Paulo 8raSIO.rd 1. Marcos Freire 
2. Nolwn Carneiro 2. Mauro O.nevides 
3. Itamar Franco 3. Leit. Chaves 
4. Josê Richa 
5. Amaral Peixoto 
6. Tancredo Na.._ 

Assistctntot C6ndido Hipportt- 211-3490 e 211·3491 
Reuni6es: Quartas-feiras, às llzOO horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente~ Gilvan Rocha 
Vice-Prosidontez Henrique Santillo 

Tlfularws Suplentes 

1. Lomanto JUnior 1. Saldonho O.r::zi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalumo 
3. Alborto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gl1van Rocha 1 • .Jos,jRicha 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sona 
3. Jaison Barreto 

Assistente: !Ada Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniõos: Quintas-feiras, às 101:30 horas 
Localt Sala "Ruy Barbosa" - Anuo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Jorgo Kalumo 
Vice-Presidentez fN:Auro S.nevides 

ntularos Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Paronte 
2. Luiz Cavalcante 2. Amaral Furlan 
3. Murilo 8adaró 3. Josê Guiomard 
4. Benedito hrroira 

1. Mauro Benovides 1. Cunha lima 
2. Agonor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quérc:ia 

Assistento: Carlos da Fonseca Braga - 211-3.496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CML - (CSPC) 
(1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice--Presidenfet Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Henrique de La Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. ~rbal Juroma 
4. Alberlo Silvo 
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1. Evandro Carreira 1. Oreltes Quórcia 
2. Humberto Lucena 2. E~lásio Vieira 
3. Lózaro Barbozc 

Assistente: Leilc Leivas Ferro Costa- 2113499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9r30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidenter Benedito Ferreiro 
Vlc:e·Presidente: Vicente Vuolo 

DIARIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçào II) 

Titulares Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Passos P8rto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Alfonso Comargo 

1. Evandro Carreira 1. leito Chaves 
2. Lázaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - 211·3497 
Reuniões: Terças--feiras, tis 10r00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo 11- Térreo- 211·3507 
Assistentes: 
Helena lsnard Accauhy- 211-3510 
Mauro Lopes de Só - 211-3.509 
Claylton Zanlorenci- 211-3508 

Setembro de 1980 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUêRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
local: Anexo 11 - Térreo - 211-3511 
Assistentes: 
Elizabeth Gil B. Vicnna - 211-3.510 
Nadir da Rocha Gomes - 211-3508 
Haroldo P. Fernandes- 211-3512 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLOVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramal- 3882 Ramal- 3880 

10,00 
CLOVIS BEVILÁCQUA 

09,30 
RUY BARBOSA 

LEOA C. A. R. 
Ramal- 3880 

GUILHERME C.S.P.C. 
Ramal- 3882 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO "B" SÉRGIO 
RUY BARBOSA 

CARLOS 10,00 09,30 C.S.N. 
Ramal- ~S82 

C.D.F. 
RUY BARBOSA LEOA 

CLOVIS BEVILÁCQUA Ramal- 3882 
C.C.J. DANIEL 

Ramal- 3880 RUY BARBOSA 
10,00 10,30 c.s. L~DA 

Ramal- 3882 

C .A. ANEXO "B" SÉRGIO CLOVIS BEVILÁCQUA 
11,00 C.l.S. LEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal- 3880 

10,30 C.E. FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 3888 

12,00 C. R. 
MARIA 

Ramal- 3880 THEREZA 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO C. R. E. 
Ramal- 3882 

n,oo 
C.M.E. ANEXO 118" CARLOS 

-
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ANO XXXV- N• 099 SÁBADO, 6 DE SETEMBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 127• SESSÃO, EM 5 DE SETEMBRO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

!.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Resolução n• 22/80, que "altera o Regulamento Admi

nistrativo do Senado Fede_ral, e dá outras providências". 
-Projeto de Lei do Senado o9 339/78, que .. dispõe sobre a extinção 

da enfiteuse de bens públicos e particulares, e dá outras providências". 
-Projeto de Lei do Senado n9 37/80- Co~plementar, que dá nova 

redação ao dispositivo da Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, 
que estabelece critêrios e limites para a fixação da remuneração de Verea
dores. 

- Projeto de Lei do Senado n9 3, de 1980, que "dispõe sobre a 
cobrança de taxas relativas a concurso público". 

- Projeto de Lei da Câmara n• 36/80 (n• 2.383-B, de 1979, na ori
gem), que "autoriza a reversão, a Bento Luís de Almeida Prado, do terre~ 
no que menciona". 

- Projeto de Lei da Câmara n.,., 31/80 (n.,., 2.384-B, de_ 1979, na ori
gem), que ••autoriza a permuta dos terrenos que menciona, situados nos 
Municípios do Rio de Janeiro e de Campos, no Estado do Rio de Janei
ro". 

-Projeto de Lei da Câmara n• 32/80 (n• 1.525-B/79, na origem), que 
"autoriza a alienação de imóVeis da Uriiã-õ,-Siüiados no Município deTu
curuí, Estado do Pará". 

-Projeto de Lei da Câmara n• 26180 (!l• !.888-B, de 1979, na Casa 
de origem), que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas-DNOCS, autarquia vinculada ao Ministéjrio do Interior, a doar a 
área de terreno que menciona, situada no Município de Orós, no Estado 
do Cearâ. 

1.2.2 - Leitura de Projetos 
- Projeto de Lei do Senado n• 221/80, de autoria do Sr. Senador 

Franco Montoro, que estabelece a participação de representantes dos em~ 
pregados e empresários na administração da Previdência Social (INPS, 
lAPAS E INAMPS). 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 22/80, de autoria do Sr. Senador Hen
rique Santillo, que dispõe a respeito- do máximo dgor·-aproteção- e fiscali
zação dos alimentos de consumo humano, introduzindo alterações no 
Decreto-lei n• 986, de 21-10-69. 

1 .2.3 - Requerimento 
- N'i' 365/80, de auto_ria_do Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando a 

ttanscrição, nos Anais do Senado Federal do artigo intitulado .. As Secas e 
o Vento", publicado no Jornal O Povo, edição de 13 de junho de 1980, de 
autoria do _escritor· F. Alves de Andrade. 

1.2.4 - Comunicação da Liderança do PMDB 
-De substituição de membro em Comissão Parlamentar de Inquéri-

to. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR GABRIEL HERMES- Simpósio lnteramericano sobre 
o Desenvolvimento de Fontes Alternativas de Energia, em realização na 
cidade de São Paulo. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Irregularidades que teriam ocor
rido na sessão do Congresso Nacional em que foi apreciada a Proposta de 
Emenda à Constituição n'? 51/80, que dispõe sobre a prorrogação dos 
mandatos municipais. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimento n' 357 j80, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronun~ 
ciamento do General Octávio Costa, em agradecimento à homenagem 
prestada ao Exército brasileiro, no Clube Militar do Rio de Janeiro, pela 
ordem dos velhos jornalistas, por ocasião- do Dia do Soldado. Aprovado. 

-Requerimento n• 358/80, de autoria do Sr. Senador Almir Pinto, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitula~ 
do "Carta Aberta a um Jovem'', de autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
publicado no Correio Braziliense de 31 de agosto de 1980. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 164/78, de autoria 
do Sr. Senador Lázaro· s·arboza, q-ue acrescenta 3.1ínea ao art. 29 do 
Decreto-lei n• 869, de 12 de setembro de 1969, que dispõe sobre a inclusão 
da Educação Moral e Cívica, como disciplina obrigatória, nos sistemas de 
ensino no País, e dá outras providências. Aprovado. A Câmara dos Depu
tados. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 83/79, de autoria do 
Sr. Senador Humberto Lucena, que altera a Lei n'? 6.439, de l'i' de se
tembro de 1977, que institui O Sistema Nacional de Previdência e Assistên
cia Social, e dá outras providências. Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 297 j79, de autoria 
do Sr. Senador Franco Montoro, que garante ao empregado aposentado 
por velhice, a requerimento da empresa, indenizaçãá em função do salário 
que percebia em atividade. provada. À Câmara dos Deputados. 

--: Projeto de Decreto Legislativo n• 27/79 (n• 24/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do acordo básico de cooperação entre a 
República Federativa do Brasil e a Jamairia Ãrabe Populr Socialista da 
Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho de 1978. Aprovado, nos termos 
do substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. Ã Comissão de Re
daçào. 

- Projeto de Lei do Senado n'? 14/80, de autoria do Sr. Senador Jor
ge Kalume, que autoriza o Poder Executivo a propor ao Conselho de De
senvolvimento Económico- CDE, a providência que especifica. Aprova
do, em segundo turno, após usar da palavra o Sr. Marcos Freire. Ã Co
mü;~_ão de Redação. 
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1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JARBAS PASSARINHO - Comentãrios aos reparos 
feitos pelo Sr. Itamar Franco alusivo, à tramitação da emenda prorroga
cionista. 

O SR. PRESIDENTE- Esclarecimentos sobre fatos ocorridos no 
desenvolver da sessão conjunta de quarta-feira última. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Procedimento da Presidência 
do Senado na condução dos trabalhos da sessão conjunta destinada à 
apreciação da emenda prorrogacionista. -

SENADOR MARCOS FREIRE- Ressalvas à fala do Sr. Presiden-
te. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Adoção, por parte do Sena
do, de um comportamento mais restritivo-e seVero quanto à autorização 
para obtenção de empréstimos externos. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Solidariedade aos reclamos 
de setores baianos ligados à ârea da construção civil naquele Estado. 

SENADOR ITAMAR FRANCO'- Reconhecimento de Ouro Preto 
como HCidade Patrimônio CulturãJ da Humanidade". 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do_ Sr. Senador José Lins. proferido na sessão de 2-9-80. 

3- COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 
...:.... Composição 
- Normas a serem obedecidas durante a tramitação do Projeto nii 

Comissão Mista. 
- Portaria n<J 4, de 1980. 
- Deliberação. 
- Instruções para entrega de emendas e boletins de subvenções. 

4 - COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
- Normas a serem obedecidas durante os processos de discussão e 

votação da proposta orçamentária do Distrito Federal de 1981 e do OPI 
1981(1983. 

5 - ATOS DO PRESIDENTE 
- N• 46, de 1980. 
- N• 4, de 1980 (declaratório) 

6- ATAS DE COMISS0ES 

7 -MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 127' SESSÃO, EM 5 DE SETEMBRO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES E JORGE KALUME 

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

Adalberto Sena -Jorge Kalume- José Guiomard- Raimundo Pa
rente- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Alberto 
Silva- Bernardíno Viana- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides 
- Agenor Maria- Cunha Lima- Marcos Fr~ire- Passos Pôrto -Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júniór- Luiz Viana,- Dirceu Cilrdoso -Alberto 
Lavinas- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Tancredo Neves- Fran
co Montoro - Henrique Santillo - Affonso Camargo - Leite Chaves -
Jaison Barreto - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo númer9 regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J<?-Secretârio proced"erá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

I'ARECERf.S N's 638 o 639, OE 1980 

Sobre o ~r~jeto ~e Resolu~;ão nll22, de 1980, que ualtera o Regu~ 
lamento Admmistratlvo do Senado Federal, e dá outras providên
ciasn. 

PARECER N' 638, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

De iniciativa- da ilustfada Comissão Diretora, o projeto de Resolução 
ora em exame altera o Regulamento Administrativo_ do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n.,. 58, de 1972, com a redação da Resolução n<J 67, 
de 1972, para o fim de: 

I) _criar a estrutura administrativa da Secretaría de ServiÇos Especiais, 
subordmando à mesma as Subsecretaria de Serviços Gerais,- de Assistência 
Médica e Social, Técnica de Operações e Manutenção Eletrônica e de Ser
viços Especiais, com o nome de Subsecretaria de Engenharia; 

2) transformar a .. Subsecretaria de Serviços Especiais em Subsecretaria 
de Engenharia", com uma nova estrutura, composta de quatro Serviços e das 
respectivas Seções; 

J) -transformar a uSeção de Telex e Telefonia" da Diretoria~Geral em 
"Serviço de Telecomunicações", criando uma nova Seção na Diretoria-Geral 
......;...- "de Serviços Externos": 

4) dar poderes ao Díretor-Geral, designando como elemento de ligação 
entre a Comissão Diretora e todos os órgãos administrativos do Senado, para 
descentralizar as atribuições que lhe foram de!egadas pelo art. 177 do Regula
mento Administrativo, salvo a de ordenador de despesa; 

5) ampliar a estrutura ·administrativa da Diretória-Geral, dotando-a d~ 
seís "Assistentes Técnicos"; 

6) acrescer o número de funções gratificadas de um Gab_inete de Sena
dor, possibilitando que esse número seja automaticamente ampliado ou redu
zido sempre que se alterar a composição do Senado Federal, em face de dis
posição legal ou constitucional, na mesma proporção; 

7) autorizar que os membros da Comissão Diretora e Líderes mante
nham, além do seu Gabinete normal como Senador, o Gabinete correspon
dente à função temporária que exercem, com a lotação regulamentar prevista. 

2. Em sua Justificação, a Egrêgia Comissão Diretora ressaltou dois as
pectos do problema: o reJativo à transformação da Subsecretaria de Serviços 
Especiais em Subsecretaria de Engenharia, com nova estrutura, e o da agili
zação da Diretoria-Geral. 

Em relação ao primeiro problema, afirma a Justificação, as dhtorções 
apresentadas no setor de engenharia, bem corno a disfuncionalidade do ór
gão, vêm prejudicando a sua eficiência e o seu desempenho rápido, como tem 
acontecido nos últimos tempos e podem atestar as últimas Administrações. 
Em seguida, comenta; 

H As conseqüências desses desacertos são graves e vlsfvCis para 
todos os membros da Comissão Diretora que, devido a isso, têm o 
dever de procurar um caminho melhor, uma estrutura mais adequa
da, que possibilite o atendimento mais efetivo das reais necessidades 
da Casa, em tudo que se relacione com engenharia. O objetivo da 
proposição, assim, é o de, reconhecendo as falhas, promover meios 
que as corrijam, proporcionando à Engenharia os recursos neces~ 
sários para racionalizar suas múltiplas tarefas, restabelecendo-lhe a 
operosidade, rapidez e eficiência no desenvolvimento e conclusão 
das obras que lhe estão afetas, de grande vulto e importância, dando 
ainda i-elevo ao problema da manutenção dos próprios da Casa 
que, devido ao tempo, são numerosos e de difícil atendimento e so
lução." 
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A seguir, a Justificação ressalta o problema de dinamização e agilização 
da Diretoria-Geral que, coino órgão executor principal das decisões da Co
missão. Diretora, elemento de ligação com todos os órgãos da Casa, sofre di
retamente o impacto da expansão dos serviços do Senado Federal e do cresci
mento de suas instalações físicas e dos seus efetivos funcionais. Priyada du
rante longos anos de aprimoramentos administrativos e de pessoal, não pode 
a Diretoria-Gera( deixar de se ressentir, passando a trabalhar sacrificada, 
com sobrecarga de atribuições e competências, pãra não prejUdicar o alto 
nível de competência e desempenho que sempre manteve. 

3. No que cabe a esta Comissão examinar, nacfa encontramos do ponto 
de vista jurídico, legal ou- conStitUCional que possa ser opoSto ao projeto que, 
ao contrário, se enquadra à exatidão nas normas vigentes, encontrando-sere
digido de acordo com a melhor técnica legislativa. 

Com efeito, a ConStitUiÇão atribui ao Senado Federal a competência ne
cessária à criação ~e seus cargos e à sua disciplina (art. 42, VIII e IX). 

No caso vertente, não se trata de criação de cargos, mas, sim, da criação 
das estruturas internas necessárias ao funcionamento dos órgãos existentes, 
com novas funções gratificadas que, como se sabe, compete ao Senado criar, 
mediante resolução, 

4. No tocante à primeira alteração - estrutura interna das Secretaria de 
Serviços Especiais-, cabe esclarecer que a proposição em exame, neste parti
cular, é um corolário ao disposto no Projeto de Le-i do Senado n9 214, de 
1979, que trata da criação do cargo de Diretor da Secretaria de Serviços ESpe
ciais, já em segundá ttirrio de tramitação. 

Em dois artigos, a prOPOsição dá as atribuições do Diretor, diz quais os 
órgãos subordinadcs à nova Secretaria e dispõe sobre o Gabinete do Diretor. 

O objetivo dessa n1edida é o de simplificar o funcionamento administra
tivo de uma vasta ãrea de trabalho. 

Com efeito, o organograma do Senado ê dividido de acordo com a ativi
dade dos órgãos. Assim, temos tfêS linhas de ação: órgãos de assessoramento 
superior, subordinados diretamente à Comissão DirCtora - atividade fim; 
órgãos de apoio ou de atividade-meio; órgãos de atividades auxiliares, di reta
mente subordinados ao Diretor-Geral. 

Nessa última linha de atividades encontram-se as Subsecretarias de Ser
viços Gerais- Portaria, Segur3nça ·e Transportes; de Serviços Especiais (en
genharia, obras); de Operações e Manutenção Eletrônica; e de Assistência 
Médica e Social. 

Fácil de depreender o volume de trabalho que essa área contém, de so
luções as mais variaááS, e de íntimo relacionamento com os Senhores Senado-
res. 

A Comissão Diretora busca uma solução que poderá trazer bons resulta
dos - subordina esses órgãos a uma Secretaria, cujo dirigente diligenciará 
junto ao Diretor-Geral a mais rápida solução para a.s matérias pertinentes. 
Com isso, busca a Proposição criar um el"emento de ligação exclusivo Para a 
área, com 6 propóSitO de lhe dar mais organicidade. 

5. A segunda alteração trata da transformação-~-? Subsecretaria de Ser
viços Especiais em SUbSecretaria de Engenharia, com nova estrutura interna. 

É óbvio que só a Comissão Diretora pode -ã:-fúlr do d-eseilYoiviiTieOto dos 
órgãos do Senado, suas distorções e disfuncíonalidades, bem assim avaliar 
qual a melhor alteração e nova constitUição da estrutura interna. 

Com efeito, segundo informações, aS obras que vêm sendo realizadas no 
Senado Federal, de algum tempo para câ, têm demandado imenso esforço 
por parte da Administração, para suprir as deficiências estrutUrais do órgão 
próprio. A ação do Diretor-Geral e da própria Comissão Diretora precisa ser 
mais abrangente, mais direta, para que tudo possa se desenvblver a contento. 

As deficiências 6Struturais vêm sendo constatadas hã várias Adminis
trações, razão por que só podemos concordar com as medidas propostas, 
considerando-as indispensáveis, como afirma a Comissão Diretora. 

6. A transformação da Seção de Telex e Telefonia em Serviço de Teleco
municações se impõe, dada a ampliação dos serviços telefónicos da Casa, 
com a breve instatação da Nova Central Telefônica, das mais modernas, e 
que exigirá uma melhOi-estiUtura administrativa para-o Seu· atericlimento. A 
manutenção desse órgão diretamente subordinado à Dii·etoria-deral é outra 
medida que merece aprovação, pois, como é sabido, trata-se de problema de 
agilização dos serviços. Inicialmente, o órgão era subordinado diretamente 
ao Presidente do Senado e, posteriormente, ao Çiretor-Geral. Não se pode 
admitir a subordinação a outra linha hierárquica, vei_ que, -sem dúvida, tal 
fato criaria óbices burocráticos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

7. O Diretor-Geral, como todos sabem, ê o servidor de mais alto grau 
hierárquico do Senado, é quem representa a Casa em todos os contratos, é o 
ordenador de despesas, respondendo perante o Tribunal de Contas da União 
pela sua regularidade. f: o executor das ordens emanadas da Comissão Dire
tora, intérprete de seu comando perante os órgãos administrativos da Casa. 

Não obsta-nte, inexiste nos textos legais internos essa definição que, agora, a 
a tua! Comissão Diretoni.lhe confere- a de servir de ligação entre ela e todos 
os órgãos administrativos da caSa. E o faZ sem modificar a sistemática, vez 
que o Diretor-Geral poderã neles intervir "quando necessário, em níveis admi
nistrativos, disciplinares e de fluxo de trabalho". Assim, continua funcionan
do o esquema atual, em que os órgãos de assessoramento superior são di reta
mente subordinados à Comissão Diretora em sua atividade, estando subordi
nados ao Diretor-Geral nos demais. Somente em caso de necessidade, o 
Diretor-Geral intervirá, para assegurar a perfeita execução das ordens da Co
misSão Diretora e a ad_equação de todos os órgãos do Senado às reais. necessi
dades da C asa. 

Por outro lado, a reforma administrativa de 1972 centralizou quase tudo 
no Diretor-Geral. Estava programada e estudada uma descentralização pos
terior que, no entanto, nunca se concretizou. 

Dessa forma, a Diretoria-Ge-ral está sobrecarregada de tarefas que em 
verdade não são próprias de seu nível e que devem ser delegadas a órgãos hie
rarquicamente inferiores. A proposição corrige essa situação, permitindo que 
o Diretor-Geral delegue poderes, exceto o de ordenador de despesas. 

AgOra, de posse dessa permiSSãO-legal, o Diretor-Geral poderá estrutu
rar, po_r níveis, ~ descentralização, inclusive realizando-a por etapas. 

8. Outra melhoria introduzida no projeto para a Diretoria-Geral. com 
vistas à sua agílização, é a criaçâo de seis "Assistentes Técnicos", FG.l. É de 
convir que, na Adminjstração passada, jã tendo sido verificado o sacrifício 
exigido do titular do órgão para o perfeito desempenho de suas tarefas, foram 
criadas seis retribuições- aceSsórias, -FG .2, de Assistentes da Diretoria-Geral. 
A prática demonstrou ser vãlida, razão por que, agora, se institucionaliza a 
medida, com melhor fixação de responsabilidades, atribuições e competên
cias, a fim de dotar a Diretoria-Geral de uma estrutura mais adequada às ne
cessidades da Comissão Diretora e do próprio Senado. 

9. Outra alteração apresentada. a do artigo 39, é indispensável à Admi~ 
nistração. No momento, o Senado é composto de 67 Senadores. No futuro, 
de 66 Senadores. A proposição, não só cria o número de funções gratificadas 
necessárias ao Gabinete do 679 Senador. como prevê, ainda, que esse número 
será automaticamente ampliado ou reduzido sempre que se alterar a compo
sição do Senado, em face de disposição constitucional, e na mesma pro
porção. Assim, diante de qualquer alteração, a Administração não se verá to
lhida em sua ação, podendo atender, de imediato, a nova situação. 

10. Para finalilar, cumpre esclarecer que a disposição do projeto que 
permite aos membros da Comissão Diretora e Líderes manterem dois Gabi
netes - um como Senador, outro em virtude da função temporária que exer
cem, é mais que perfeita, vez que adapta a situação existente à realidade a tua!, 
criando meios para o melhor desempenho das funções políticas da Casa. 

11. . Como se vê, a proposição, em nenhum momento e de qualquer for
ma, se afasta da juridicídade e constitucionalidad_e, contendo medidas da me
lhor ordem e que criam meios ao mais exato funcionamento da Casa. 

12. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de reso
lução, por constitucional e jurídico, redigido de acordo com a melhor técnica 
legislatíva, com a_s seguintes emendas que apresentamos: 

Emenda n9 I - CC J 
Suprimam-se, na modificação s~. a que se refere o art. 19 do projeto, as 

seguintes expressões: 

deslocar-se para os órgãos administrativos e ... ". 

Emenda n9 2 - CCJ 

Ã modificação 9'\ a que se refere íf art. 19 do projeto. 
Onde se lê: "17 (dezessete) Chefes de Seçào FG-2; 
Leia-se: 16 (dezesseis) Chefes de Seçào FG-2". 

Emenda n9 3 - CCJ 

À modificação 11', a que se refere o art. J'i' do projeto. 
Onde se lê: "6 (seis) Chefes de Seçào FG-2; 
Leia-se: 5 (cinco) Chefes de Seçào FG-2". 

Emenda n' 4 - CCJ 

Ao art. 29 do projeto, dê-se a seguinte redação: 

"Art. 2"' Ao Diretor-Ger<:il incumbe, além das atribuições que 
lhe foram delegadas pelo art. 177 do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, servir de ligação, entre a Comissão Diretora e os 
demais órgãos administrativos do Senado, quando necessário, 
sendÕ-!he" facultãdo delegar, até o escalào de Secretaria, competên
cias que lhe são inerentes, salvo a de ordenador de despesas. 
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Parágrafo único. As competências delegadas na forma deste 
artigo poderão ser de igual modo atribuídas a nível de Subsecreta
ria, pelos respectivos Diretores de Secretaria." 

Emenda n' 5 - CCJ 

lndua-se o seguinte art. 59, renumerando-se, para 69, 79 e 89, os atuais 
art:-.. 51', 6'~ e 79, do projeto: 

"Art. 59 As funções gratificadas próprias à Subsecretaria de 
Engenharia não poderão ser desempenhadas por quem exerça quaí
qucr emprego, ainda que de natureza privada, mesmo em período 
diferente do horãrio de expediente normal do Senado Federal." 

Sala das Comissões, 21 de agosto de 1980.- Aloysio Chaves, Presidente 
- Henrique de La Rocque, Relator- Almir Pinto- Tancredo Neves, com 
v() tO em separado- Cunha Lima- Raimundo Parente- Murilo Badaró
Bt•rnardino Viana - Aderbal J urema - Hugo Ramos. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR TANCREDO NEVES: 

O eminente Senador Henrique de La Rocque, relator do Projeto n9 22, de 
1980, nesta Comissão, concluiu seu entendimento na espécie, opinando pela 
constitucionalidade e juridicidade da matéria, considerando-a, ainda, em 
condições de perfeita técnica legislativa. Faz, contudo, no remate das suas 
considerações, dois reparos, mediante emendas que apres::nta, e sobre as 
quais nos reportaremos ao fm_al__deste pronunciamento. 

O projeto, em seu art. 19, objetiva 12 modificações ao regulame-nto Ad
minb;lrativo do Senado Federal, aprovado pela Res. n9 58, de 1972. 

A modificação I •, alterando o parãgrafo úniCO do art. 76, da qual são 
praticamente consectárias as subseqUentes 11 modificações, introduz, na es
trutura da Diretoria~Geral do Senado, as seguintes medidas: 

a) transformação da nomenclatura da atual Secretaria de Info~mação 
para "Secretaria de Documentação e Informação; 

b) criação da Secretaria de Serviços Especiais; 
c) elevação a nfvel de Serviço, com a denominação de Serviço de Teleco

municações, da atual Seção de Telex; e 
d) criação da Seção de Serviços Externos. 

A Secretaria de Serviços Especiais, que está sendo criada nos termos do 
projeto, será integrada pela Subsecretaria de Engenharia - resultante da 
transformação da atual Subsecretaria de Serviços Especiais- pel~ Subsecre
taria de Assistência Médica e Social, pela Subsecretaria de Serviços Gerais e 
pela Subsecretaria Técnica de Operações e Manutenção Eletrônica. Tais ór
gãos, nos termos da estrutura vigente, acham~se vinculados diretamente ao 
Diretor-Geraf. 

No que tange à estrutura da Subsecretaria de Engenharia; verifica-se 
que, do total de 5 Seções._atualmente existentes, passa~se a 16 Seções, com a 
críaçào, portanto, de mais II Seções, além da instituição de 4 Serviços. Este 
fato determinará a criação de 4 funções gratificadas FG-1 e II funções gratifi
cadas FG-2, o que é previsto nas modifiCaçõeS 9• e 11' a que se refere o art. 19 
do projeto. 

A elevação da Seção de telex a nível de Serviço, nos termos da estrutura 
prevista na Modificação 5• a que se refere o art. 19 do projeto, efetiva-se me
diante a criação de 5 Seções, impondo, assim, a criação de 1 função gratifica
da FG-1 e mais 4 funções gratificadas FG-2, incluídas na descrição das modi
ficações 9• e II' a que se refere o art. 19 do projeto 

A Jérn dessas adições, o projeto cria l função gratificada de Chefe de 
Seção (para a Seção de Serviço_s_Externos) e 6 funções gratificadas, FG-1, de 

Assislente Técnico da Diretoria-Geral. Neste passo, observa-se equívoco no 
projeto, uma vez que o total de funções gratificadas de Chefe de Seção- 17 
-não corresponde ao de órgãos criados- 16. O equívoco está, certamente. 
no fato de se ter considerado como 5o número de Seções criadas na estrutura 
do novo Serviço de Telecomunicações, quando, em verdade, são quatro, pois 
a Seçào de Telex já preexistia na estrutura modificada. Desta sorte, se mais 
não fosse necessário corrigTr na propoSiÇão, impor-se-ia a alteração das modi
ficações 9• e li' (n~" 1) a que se refere o art. I9 do projeto, passando, respecti
vamente. a 16 e 5 as indicações relativas a Chefes de Seção FG-2. 

Relativamente à organização da Secretaria de Serviços Especiais, embo
ra não nos pareça tecnicamente adequada a vinculação de órgãos tão díspares 
a uma única direção, -em atividades tais como: engenharia, medicina, ser
viços gerais e eletrônica- pode-se admitir tal solução, em caráter emergen
r.:iaf, como primeiro passo à reforma da estrutura administrativa da Casa, me
diante a edição de novo Regulamento que, além de incorporar as várias alte
rações já adotadas, atualize o seu texto, em função das conquistas no campo 
do direito administrativo poSitivo. 

Outro aspecto que o projeto aborda- e que me parece vãlido- é o da 
integração das atuais Subsecretarias de Edições Técnicas, de Anais e de Ar
quivo na estrutura da Secretaria de Informação, que, assim, passa a 
denominar-se "Secretaria de Documentação e Informação". Essa Transpo
sição de órgãos para uma nova estrutura recomenda-se pela natureza de suas 
competências, verificando-se, ainda mais, que toda a organização administra
tiva do Senado está baseada no sistema departamental, recomendado pelo 
Decreto~lei n9 200, de 1967. 

A criação da Seção de Serviços Externos, diretamente vinculada à 
Diretori<i-Geral, com a incumbência de executar várias tarefas, de iiLteresse 
para os Senadores e funcionáríos, junto- a diversos órgãos públicos, reflete a 
corporificação de uma tendência que já se vinha concretizando, sem, contu
do, materializar~se em termos permanentes. 

O projeto, a par de medidas que alteram o organograma estrutural dos 
serviços administrativQs da Casa, contém mais as seguintes: 

a) atribuição de competência ao Diretor-Geral para além de servir de li
gação entre a Comissão Diretora e todos os órgãos administrativos do Sena
do, neles intervir, em níveis administrativos, disciplinares e de fluxo de traba
lho, podendo. ainda, delegar competências até o nível de Subsecretaria (art. 
2'); 

b) autorização para que o número de funções gratificadas seja aumenta
do ou reduzido, automaticamente, toda vez que se alterar a composição do 
Senado, na mesma proporção da lotação completa de gabinete de Senador; 

c) garantia aos membros da Comissão Diretora e Líderes de manu
tenção dos gabinetes a que têm direito como Senador e na função tempoi"ária 
que exercem; 

d) autorização a subsecretaria de Pessoal para republicar o Regulamen
to Administrativo, com as alterações introduzidas até à presente data. Rela
tivamente à competência que se deseja atribuir ao Diretor-Geral, para inter
vir nas diretorias da Casa e delegar-lhes competências, entendemos que, 
quanto à intervenção, a outorga não se recomenda, sendo. ainda, de alterar
se em_ parte, a sistemática da delegação. Neste último ponto, afigura-se-nos 
judiciosa a emenda do eminente Relator, no objetivo que persegue de limitar 
a delegação ao nível de Secretaria, uma vez que a delegação, além desse pon
to, certo importaria em interferência no plano de competência deferido legal
mente aos Diretores de Secretaria. A delegação a nível de Subsecretaria, só 
seria possível sem quebra de hierarquia, províndo de Diretor de Secretaria. 

No que respeita à intervenção, o problema defluente seria ainda mais de
licado, uma vez que, como se sabe, nos termos do Regimento Interno do Se
nado, sendo os Diretores nomeados pelo Presidente do Senado, representam, 
em cada unidade administrativa, a autoridade delegada do Presidente da Ca
sa. Este, o sistema hierárquico qUe equilibra o relacionamento da organi
zação administrativa do Senado. Com a medida sob exame, romper-se-ia a 
estrutura hierárquica, permitido ao Diretor-Geral determinar intervenção 
nas Diretorias e, o que seria mais desaconselhãvel, mediante prepostos, de 
condição hier-á-rqUica inferior a dos Dirt':tores. Tal sistema não propera em ne
nhuma esfera da Administração pública de qualquer dos Poderes, quando se 
trata de órgão da mesma estrutura de vinculação direta, pois, quando hã ne
cessidade de meras recomendações administrativas, estas não se efetivam em 
regime de intervenção, mas através de determinações superiores, pelos canais 
normais de direção preestabelecidos. 

Assim, numa organização em que coexistem níveis de administraçãO su
perior, tendo como dominante o da Comissão Diretora, não se pode admitir 
regime de intervenção de outro poder hierárquico, sob pena de se estar aco
lhendo contestação a autoridaOe da própria Comissão Diretora, a qual, não 
tendo _igual açào discricionária, ficaria tolhida em sua competência de dircção 
mais abrangente. 

Desta sorte, a vista dos ordenamentos regimental e regulamentar vigen
te, o regime de intervenção proposto na modificação 8• e no art. 29. do proje
to, é injurídica, além de desaconselhável. no ponto de vista da ordem e produ
tividade administrativas. 

Resta-nos, agora, considerar as duas emendas subscritas pelo eminente 
Relator. 

A primeira etnenda refere-se, certo por equívoco, a modificação n'í' 12 do 
projeto. para incluir, infine, alteração ao art. 29, o qual nenhuma relação tem 
com a referida modificação 12. Feito esse ligeiro reparo, parece-nos que se 
pretende, com a emenda, reduzir os limites da delegação que o art. 211 do pro
jeto confere ao Diretor~Geral, tangenciando-a ao nível de Secretaria, e não ao 
de SUbsecretaria, como previsto no texto. Concordamos inteiramente com a 
emenda, pelas razões anteriormente aduzidas, no que se relaciona à preser
vação do sistema hierárquico vigente. O seu aspecto formal, porém, deve ser 
retificado, a fim de evitar-se a injuricidade da repetição desaconselhável. O 
texto da disposição constante da emenda, portanto, deve substituir o do art. 
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2'? do projeto, aditando-se uma alteração supletiva à Modificação 8•, a que se 
refere o art. )9 do projeto, a vista das vinculações que as relacionam. De fato, 
a atribuiçãO de deslocar-se o Assistente Técnico do Diretor-Geral, para exa
minar problemas em outros órgãos administrativos tinha sua razão de ser na 
competência de intervenção que o- art. 2'? conrerraao Diretor-Geral, e que, 
por força da emenda do Relator, já não deve subsistir. Assim, o nosso voto 
favor<ivel à primeira emenda do Relator, nos termos de uma submenda, de re
composição formal de seu texto. 

Relativamente à segunda emenda do eminente Relator, que objetiva 
proibir o exercício de função gratificada ao funcionário que exerça qUalquer 
outra atividade fora do Senado, mesmo em período diverso de seu horário de 
expediente, parece-nos que, ressalvada a nobre intenção do autor, não deve 
ela prosperar nos termos em que está redigida, considerando-se que, numa 
administração de pequeno porte como a do Senado, com uma área de recru
tamento reduzida, seria perigoso estabelecer-se tal proibição, atentando-se 
ainda para o fato de que alcançaria, de imediato, todos os servidores que es
tão percebendo funções gratifiCadas nos órgãos administrativo-s e nos gabine
tes dos Senadores, muitos dos quais, como se sabe, exercitam sobretudo ativi
dades de magistério no período noturno, circunstância que, em verdade, ne
nhum prejuízo causa ao Senado, além de representar, contribuição válida ao 
ensino em Brasília. Tal restrição, portanto, poderia converter-se em elemento 
prejudicial à administração, afastando dos postos de responsabilidade nos ór
gãos administrativos e nos gabinetes os servidores mais capazes. Desta sorte, 
lamentamos não poder apoiar a segunda emenda do eminente Relator, nos 
termos em que está redigida. 

Observamos, contudo, que essa não foi a intenção do nobre Relator, 
pois a justificação que apresenta para a emenda deixa entrever que o seu obje
tivo era relacionar na restrição apenas os ocupanteS de funções na área de en
genharia. Da forma como foi redigida a emenda, porém, mandando incluir 
norma na modificação 3', a que se refere o art. I 'i' do projeto, produziria em 
conseqüência, a inclusão, no texto do Regulamento Admiriistrativo do Sena
do, de dispositivo ambíguo e de incidência bem mais ampla do que a deseja
da. Além do mais, estando o referido Regulamento dividido em dois Livros 
distintos: "Da Organização Administrativa" e uoo Regime Jurídico", cons
tituiria um grave defeito de técnica legislativa e jurídica inserir na primeira 
dessas partes dispositivo específico da segunda -ou melhor- focalizando o 
caso sob exame, aditar ao enunciado do Livro sobre a Organização Adminis
trativa dispositivo próprio aos assuntos do regime jurídico. C_remos, entanto, 
que, com uma ligeíra adaptação, a emenda do Relator se ajustaria aos seus 
objetivos e estritas finalidades. 

Em face do exposto, votamos pela aprovação do projeto, com as emen
das do Relator, nos termos de subemendas, e, ainda, com as seguintes suges
tões que submetemos ao Hustre Relator e aos demais eminentes membros des
te Õrgào Técnico: 

Subcmenda à primeira emenda do Relator 

Dê-se à emenda a seguinte redação: 
I -Ao art. 29 do projeto, substitua-se pelo seguinte: 

•· Art. 21' Ao Ditetor-Geral incumbe, além das atribuições que 
lhe foram delegadas pelo art. 177 do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, servir de ligação, entre a Comissão Diretora- e os 
demais órgãos administrativos do Senado, quando necessário, 
sendo-lhe facultado delegar, até o escalão de Secretaria, competên
cias que lhe são inerentes, salVo- a·âe ordenador de despesas." 

"Parágrafo único. As competências delegadas na forma deste 
artigo poderão ser de igual modo atribuídas a nível de Subsecreta
ria, pelos respectivos Diretores de Secretaria:• 

II- Em conseqUência da alteração propo-sta no item anterior, 
suprimam-se na m-odificação -8,, -a que se refere o art. I 'i' do projeto, as seguin
tes expressões: 

"deslocar-se para os órgãos administrativos e" 

Subemcnda à segunda emenda do Relator 

Dê-se à emenda a seguinte redação: 
·~Inclua-se o seguinte art. 59, renumerando-se, para 6~', 79 e 8'?, os aluais 

arts. 5<;', 69 c 79 do projeto: 

"Art. 59 As funções gratificadas próprias à Subsecretariã de 
Engenharia não poderão ser desempenhadas por quem exerça qual
quer emprego, ainda que de natur" · , 11rivada, mesmo em período 
diferente do horário de expedient, na! do Senado Federal." 

Emenda n' I - CCJ 

Ã modificação 9•, a que se refere o art. J'i' do projeto. 
Onde se lê: "17 (dezessete) Chefes de Seção FG-2". 
Leia-se; 16 (dezesseis) Chefes de Seçãó FG-2". 

Emenda n~' 2 - CCJ 

À modificação llll, a que se refere o art. l'i' do projeto. 
Onde se lê: "'6 - Chefes de Seção FG-2" 
Leia-se: 5 - Chefes de Seção FG-2". 
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1980. - Tancredo Neves. 

PARECER N• 639, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Cunha Lima 

A Comissão Diretora desta Casa é a autora do presente projeto de reso
iução que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, e dá ou
tras providências. 

Justificando essa sua iniciativa, a Comissão Difetora salienta que a pro
posição visa a "criar uma estrutura inteiramente nova e funciorial para os ser
viços relacionados com as obras da Casa e a manutenção dos próprios do Se
nado. 

A par dessa providência reputada principal, são recomendadas outras, 
seja na própria estrutura da Diretoria-Geral, senão também, na de diferentes 
órgãos que lhe são vinculados. 

Em conseqUência dessas modificações, são criadas funções gratificadas 
de Chefe de Serviço e Chefe de Seção, nos quantitativos necessârios aos novos 
órgãos e atividades previstas no projeto. 

Na Comissão de Constituição e Justiça, o eminente Relator, Senador 
Henrique de La Rocque, emitiu parecer favorável ao projeto, fazendo, contu
do, alguns reparos, mediante emendas saneadoras, que lhe foram sugeridas 
em judicioso estudo apresentado pelo ilustre Senador Tancredo Neves, em 
voto em separado. 

De fato, a proposição sob exame, com os reparos das emendas aprova
das pela Comissão de Constituição e Justiça, atende aos objetivos colimados 
pela Comissão Diretora, na busca de melhor racionalização para os serviços 
administrativos do Senado. 

No que tange ao aspecto financeiro, que cümpre essencialmente ao exa
~ me desta Comissão, verifica-se que representam fator consectário as alte
rações estruturais inipostas ao organismo ·a-dministrativo da CaSa. 

AsSim sendo, opinamos pela aprovaÇão do projeto, com as emendas de 
n's 1-CCJ a 5-CCJ. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1980.- Tancredo Nel·es, Presi
dente- Cunha Lima, Relator- Raimundo Parente- João Lúcio- Affonso 
C amargo - Saldanha Derzi - Mendes Canale- Amaral Furian - Mauro 
Bene\ides. 

1'..\RECERES ~'s 6411 o 641, de 19RO. 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 339, de 1978, que 40dispõe 
sobre a extinção da enfiteuse de bens públicos e particulares, e dá ou
tras providências''. 

PARECER N' 640, DE 19&0. 
Da Comissão de Constitui~ào e Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves 
Ao término da leitura de meu parecer sobre a matéria, propôs o Senador 

Franco Montoro que se ouvisse o pronunciamento da OAB e do InstitUto dos 
Advogados para só em seguida deliberar-se a respeito. 

Acolhendo a proposta, pretendeu esta Comissão que n1ais uma cautela 
fosse adotada antes de aprovar a extinção desse vetusto e multissecular insti
tuto que é a enfiteuse. 

A 4 de março chegou às minhas mãos o parecer do Instituto dos Advoga
dos Brasileiros, não tendo a OAB, por sua vez, manifestado qualquer opi~ 
nião. 

O parecer do Instituto é da lavra do Professor Clóvis Paulo da Rocha, da 
Fat.:uldade Nacional de Direito, de quem tive a honra de ser aluno no ano de 
1956. 

t jurista dos mais capazes, a despeito da extrema modéstia e comedi
mento na divulgação de seus trabalhos. 

O parecer que emitiu faz jus à sua cultura. E completo, abrangente, exa
minando o resgate não só à luz do art. 693 do Código Civil como ainda da Lei 
n<;J 2.437/53 e da Lei n'i' 5.827. As considerações estenderam-se inclusive ao en-
tendimento jurisprudencial sumular do Supremo Tribunal Federal. -
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Em conclusão, conveio o pareCer que o projeto ein tese merece aceitação 
porque promove a extinção da enfiteuse mediante resj:!;ate voluntário, sem 
causar abalo econômico ou financeiro, como -ocorreria se fosse compulsório e 
imediato. 

As cautelas adotadas por esta Comissão, por conseguinte, foram plena~ 
mente satisfeitas mediante a opinião oficial do mais categorizado órgão de es
tudo c pesquisa científica da classe dos Advogados Brasileiros, que é o seu 
Instituto. 

Em suas conclusões o ilustre relator sugere algumas modificações, tais corno 
a obrigatoriedade do resgate por ocasião do domínio útil, o cãlculo do 
valor do resgate sobre acessões e benfeitorias e o estabelecimento da taxa úni
ca de 4% para as enfiteuses tanto anteriores como posteriores ao Código Ci
vil. 

A despeito de respeitáveis essas sugestões, preferimos que esses pontos fi
quem na livre autonomia da vontade das partes interessadas, eis que o projeto 
dá as coordenadas fundamentais para que o instituto se extinga- com pleno 
acobertamento tanto econômico quanto financeiro seja do senhorio seja do 
enfiteuta. 

Por tudo isso reiteramos nosso parecer inicial pelo acolhimento do proje
to, por constitucional, jurídico, de boa técnica legislativa e no mérito, conve
niente T~Trt. 100, item I, n~' 6 do Regimento Interno). 

Sala das Comissões, 4 de junho de 1980. - Henrique de La Rocque, Pre
sidente- Leite Chaves, Relator- Aderbal Jurema- Helvidio Nunes- Mu~ 
rilo Badaró - Almir Pinto - Bernardino Viana - Amaral Furlan - Moac)'·r 
Dali a. 

PARECER N• 641, DE 1980 

Da Comissão Finanças 

Relator: Senador Cunha Lima 
Embasando-se em notável estudo realizado pelo Professor Giovanni Cri

bari, apresentou o ilustre Senador M urilo Paraiso -o presente projeto de lei 
tendente a excluir do ordenamento jurídico o instituto da enfiteuse. _ 

Submetida a matéria à douta Comissão de Constituição e Justiça, 
manifestou-se aquele órgão colegiado pela constitucionalidade ejuridicidade 
da proposição, concluindo, ainda, quanto ao mérito, pela sua aprovação. 

Solicitado o pronunciamento do Instituto dos Advogados do Brasil 
sobre o texto do projeto, acudiu aquela tradicional entidade, através de subs
tancial parecer da lavra do Professor Clóvis Paulo da Rocha. 

Como bem esclarece o autor da medida, a extinção da secular figura da 
enliteuse constitui entendimento _unânüne dentre os civilistas modernos,_uma 
vez que não mais atende ela ao interesse social e causa sérias dificuldades nas 
relações jurídicas concernentes a direitos reais timitativos da propriedade. 

Sustentando a desnecessidade da instituição em tela na vida hodierna~ re
gistra o Professor Cribarí, ~·erbis: _ 

"Não se pode negar à enfiteuse, entretanto, corno figura de 
criação cconômica~ ·a -sua valía nos diversos e rudimentares estágios 
da vida da propriedade imobiliãria, que a justificavam com o insti
tuto nimiamente econômico, explicando, por outro lado, até certo 
ponto, u sua formação jurídica. 

É certo que os bens ejou coisas, no sentido amplo e científico, 
devem ser compreendidos, não só através de sua visualização filosó
lica, mas, também, econômica e jurídica. No entanto, quando esses 
elementos amoldáveis apartam-se, de modo mesmo a contraporem
se, comprometida fica, por inteiro~-de forma inarredãvel, a razão e a 
finalidade do instituto." 

A tê mesmo o mais superficial exame da matéria vem demonstrar a una
nimidade da doutrina que defende a revogação do instituto da enfiteuse no 
direito pátrio. 

Trata-se à toda evidência, de arCiiica instituição que o próprio desuso 
tem contribuído para a sua gradativa -ineficácia. 

O projeto sob_ exame constitui p-rOvidência que atende aos reclamos da 
.soL'iedade, na medida em que, de forma cautelosa, sugere a exclusão da enfi
tcuse do elenco de normas jurídicas que disciplinam o Direito Civil, 
adequando-o à realidade sócio-econômica dos tempos atuais. 

Sem ferir direitos já adquiridos oriundos de relações enfitêuticas e dei
xando libcrdadt::- para a manutenção dos atas praticados sob a égide da legis
lação vigente, a proposição oferece aos sujeitos de direito que compõem a re
lação jurídica u opção de resgate, o qual poderã se concretizar mediante acor
do com a decisão judicial. 

De outra rarte, a adoçào das normas contidas na proposição em análise 
não implica em qualquer dano ou prejuízo para o patrimônio público, razão 

pela qual nenhum óbice pode ser oposto à sua aprovação, no âmbito das atri
buições desta Comissão. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1980. ---Tancredo Nel·es, Presi
dente- Cunha Lima, Relator- Affonso C amargo- Mendes Canale- Sal
danha Dcrzi- João Lúcio- Raimundo Parente- Amaral Furlan- Mauro 
Bencvides. 

PARECERES N•s 642 e 643, OF. 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 37, de 1980- Complemen
tar, que uoá nova redaçào ao dispositivo da Lei Complementar n9 25, 
de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a fixação 
da remuneração de Vereadores''. 

PARECER N• 642, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Heh·ídio Nunes 

O eminente-Senador Humberto Lucena, através do Projeto de Lei nq 37, 
de 1980-Complementar, pretende dar "nova redação ao dispositivo da Lei 
Complementar n"' 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites 
para a fixação da remuneração de vereadores". 

2. Verificada, em 1945,a reconstitucionalização do País, a Carta Políti
ca de 18 de setembro de 1946 não tratou do problema relativo à remuneração 
dos legisladores dos municípios. As constituições estaduais e as leis orgânicas 
municipais, porém, discipliilaram a matéria, tendo em vista as possibilidades 
e peculiaridades locais. 

A cons. Eva Andersen Pinheiro, iii Revista do Tribunal de Contas doEs
tado do Pará. pág. 13 diz: 

"A gratuidade do mandato de vereador é da tradição do nosso 
direito municipal, e segundo Hely Lopes Meirelles tem origem nos 
sistemas_europeus,_ que co_nsideravam a representação local de cará
_ter honqrífico, ou mais adequadamente um "munus público", um 
"'·serviço público relevante", A gratuidade do mandato de vereador 
tir.ava~lhe o caráter de cargo para elevá-lo à dignidade de função ho
norífica. Entretanto, como o assunto não era tratado nas consti
tuições federais, como ocorreu até a Constituição Federal de 1946, 
competia aos Estados-Membros a fixação ou não da remuneração 
aos vereadores, e a gratuidade da vereança não era generalizada em 
todo o território nacional. Em São Paulo, por exemplo, a remune
ração aos vereadores era facultativa nos municípios com renda su
perior a 50 milhões de cruzeiros à época (hoje 50.000-Cruzeiiós)". 

Foi a partir da Revolução de Março de 1964, exatamente com o advento 
do Ato Institucional n9 2, de 27 de outubro de 1965, que o Executivo federal 
tratou, uniforme e rigorosamente, da matéria, ao estabelecer: 

·~Art. 10. Os vereadores não perceberão remuneração seja a 
que título for". 

N arma drãstica,_ apesar das raízes no passado, foi logo tachada de irreal, 
de incompatível com a vida politica do País, que começava a reOuir ao leito 
normal. Assim, é que a Carta Magna de 24 de janeiro de 1967, art. 16~ § 2"', 
dispôs: 

"Somente_teràQ remuneração os Vereadores das capitais e dos 
municípios de população superior a cem mil habitantes, dentro dos 
limites e critérios fixados em lei complementar." 

Pois bem, a Lei Complementar n"' 2, de 29 de novembro de 1967, diVidiu, 
consoante os parâmetros da Lei Maior, a remuneração em duas partes, fixa e 
variável (art. 29), estabeleceu limites de proporcionalidade na vinculação aos 
subsídios atribuídos aos Deputados Estaduais (art. 39), que por vez já esta~ 
vam vinculados aos dos Deputados Federais (art. 13, item VI, da Consti
tuiÇão) e determinou que "a despesa com a remuneração dos vereadores não 
poderia ultrapassar, anualmente, de 3% (três por cento) da arrecadação orça
mentária do respectivo município, realizada no exercício imediatamente ante
rior·· (urt. 6"'). 

Pouco tempo depois, a Emenda Constitucional n~' I, de 17 de outubro de 
1969, abrandou a norma imperante, ao estabelecer: 

"Somente farão jus a remuneração os vereadores das capitais e 
dos municfpios de população superior a duzentos mil habitantes, 
dentro dos limites e critérios fixados em Lei Complementar." 

Posteriormente, a Emenda Constitucional n9 4, de 23 de abril de 1975, 
que se transformou no§ 29, art. 15, do texto constitucional vigente, prescre
veu. 



Setembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 6 4273 

.. A remuneração dos vereadores serã fixada pelas respecitvas 
Câmaras Municipais para a legislatura seguinte, nos limites e segun
do critérios estabelecidos em Lei Complementar." 

Coube a Lei Complementar nY 25, de 3 de julho de 1975, fixar limites, se
gundo a população municipal e os subsídios dos Deputados Estaduais, à re
muneração dos vereadores (art. 49). E repetiu, no art. 79, o dispositivo cons
tante do art. 69, aqui hã pouco reproduzido, da Lei Complementar n9 2, que 
impede que a remuneração aos legisladores municipais ultrapasse, anualmen
te, três por cento da receita efetivamente realizada no exercício imediatamen
te anterior. 

Abriu, entretanto, exceção à regra, vez que no item X, art. 49, declarou: 

"a remuneração mínima dos vereadores serã de 3% (três por 
cento) do subsídio do Deputado Estadual, podendo nesse caso, a 
despesa ultrapassar o percentual previsto no art. 79," 

Finalmente, a Lei Complementar n• 38, de 13 de novembro de 1979, ao 
modificar normas abrigadas na Lei ComjJlenlentar n9 25, de 1975, alterou 
apenas redacionalmente o item X, art. 49, da legislação anterior, mas não 
aboliu a permissão para que a remuneração mínima-dos vereadores ultrapas
se, respeitada a vinculação que conserva, o percentual de três por cento dare
ceita efetivamente realizada. 

Em conseqüência, se a Lei Complementar n9 J8, de 1979, não modificou, 
substancialmente, o dispositivo contido no item X, art. 49, da Lei Comple
mentar n~" 25, de 1975, é de se concluir, nos casos de remuneração a maior, 
isto é, superior ao mínimo permitido e que comprometa a totalidade do per
centual de 3% (três por cento}, que a legislação sofra a modificação ora ofere
cida pelo eminente representante paraibano, isto é, que seja elevada de 3% 
(três por cento) para 5% (cinco por cento) a limitação constante no precitado 
item X, art. 4', do diploma legal de 2 de julho de 1975. 

Em verdade, a realidade brasileira atual não composta o exercício hono
rário da vereança, muito menos que a lei crie, -ainda que indiretamente, res
trições à remuneração, além das expressas na Carta Federal. .E: que é tal a in
tensidade e a diversidãde dos encargos desempenhados pelos Vereadores, 
principalmente no interior do País, que se recomenda a alteração pretendida. 

Constitucional e jurídico, o Projeto de Lei do Senado n9 37, de 1980-
Compl!!mentar, quanto ao méritO, -também merece prosperar. 

Sala das Comissões, 4 deji.mho de 1980.- Henrique de La Roque, Presi
dente- Helvídio Nunes, Relator- Leite Chaves- Murilo Badaró- Ama
ral Furlan - Almir Pinto - Bernardino Viana - Aderbal Jurema. 

PARECER N• 643, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Raimundo Parente 

Sob exame da Comissão de Finanças o Pr,ojeto de Lei Complementar, de 
iniciativa do ilustre Senador Humberto Lucena, que ~'dá nova redação ao dis
positivo da Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece cri
térios e limites para a fiXação da remuneração de Vereadores". 

Objetiva a proposição aumentar de 3% -{três por cento) para 5% (cinco 
por cento) da receita efetivamente realizada no exercício imediatamente ante
rior, o limite da despesa com a remuneração dos Vereadores. 

Justificando seu projeto afirma o autor: 
uA Lei Complementarn'i' 38, de 13 de novembro de 1979, modi

ficou a redaçào de vários dispositivos da Lei Complementar nl' 25, 
de 2 de julho de 1975. 

A alteração mais importante introduzida pelo novo diploma le
gal foi a que permitiu QUe a fixação da remuneração dos Vereadores 
ficasse vinCuladas percentualmente ao total da remuneração dos 
Deputados Estaduais e não mais aos subsídios, como ocorria ante
riormente. 

Conseqüentemente, melhorou bastante a remuneração dos Ve
readores, com exceção daqueles que não puderam se beneficiar das 
vantagens da nova lei, face ao limite de 3% (três por cento) sObfê a 
receita realizada no exercício imediatamente anterior, fixado pelo 
art. 7• da Lei Complementar n' 25, de 2 de julho de 1975 para ades
pesa com a remuneração dos Vereadores, em cada município. 

Este projeto, portanto, o que pretende é elevar aquele percen
tual para 5% (cinco por cento), num desdobramento lógico da Lei 
Complementar n9 38, de 13 de novembro de 1979 que, somente as
sim, poderá alcançar o seu completo objetivo. Se a lei admitiu o au
mento da despesa, deve permitir a majoração do percentual. 

Não é demais salientar o importãnte papel que desempenha o 
Vereador na vida político-administr3fiVa dos municípios. E, como é 
óbvio, as suas despesas de representação política são crescentes, no 

conta to diário Com a comunidad~ que o elegeu.~ mais do que justo, 
portanto, que a lei lhe proporciOne condições financeiras condignas, 
a exemplo do que faz com os demais titulares da representação po
pular, na área do Poder Legi~lativo." 

A douta Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela constitu
cionalidade, juridicidade da matéria e, no mérito, pela sua aprovação. 

Sem dúvida, a atualidade política brasileira não pode exigir o exercício 
honorífico da vereança. São grandes os encargos desempenhados pelos legis
ladores municipais, quer no interior quer nas Capitais. 

Os elevados custos para que os Vereadores realizem sua ação política es
tão a recomendar a alteração legal proposta. 

E a elevação do limite de _3% (três por cento) para 5% (cinco por cento) 
tem o grande objetivo de possibilitar melhor remuneração aos Vereadores. 

Sob o aspecto financeiro- que nos cabe analisar- vale ressaltar que as 
despesas de representação política são crescentes em face da realidade infla
cionária que atinge a vida brasileira. 

O contato do Vereador com a comunidade que o elegeu deve ser perma
nente, o que exige condições financeiras condig;nas. 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1980.- Cunha Lima, Presidente 

- Raimundo Parente, Relator. - Affonso Camargo - Saldanha Derzi -
João Lúcio- Mauro Benevides- Amaral Furlan- Tancredo Neves- Men
des C'anale. 

PARECERES N•s 644, 645 e 646, DE 1980. 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nv 3, de 1980, que hdispõe 
sobre a cobrança de taxas relativas a concurso público". 

PARECER No 644, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator Senador Aderbal Jurema 
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Seitador Helvídio Nunes, 

veda a cobrança de taxa por inscrição em concurso público. 
Na Justificação, aduz o Autor: ·~ ... muitos órgãos da administração

pública, direta ou indireta, cobram taxas, quase sempre elevadas, no ato de 
inscrição, aos que desejam submeter-se aos concursos ... Cobrá-la indistinta
mente ... significa criar ôrius insUportável à maioria dos postulantes, como se 
o Poder Público, para bem exercer as suas tarefas, dependesse dos magros 
cruz.eiros, na quase totalidade dos casos, da população que concorre, que dis
puta um humilde, um modesto emprego". 

Cumpre-nos relatar o vencido. 
Sob o aspecto jurídico-constitucional, não se pode afirmar que a even

tual transformação do projeto de lei acarrete aumento da despesa pública, co
lidindo, dessarte, com a vedação contida no art. 57, item IJ, e no caput do art. 
65, todos da Constituição. 

Com efeito, sendo tais dispositivos regras de competência privativa do 
Presidente da República, por exceção~ devem ter interpretação restritiva e 
não ampliativa. Assim, privação de possível receita não deve ser encarada 
como aumento de despesa, ao menos no caso em tela. 

Por outro lado, a competência do Presidente da República para dispor 
sobre estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração 
pública federal (art. 81, item V, da Lei Maior) não significa esvaziamento das 
atribuições do Legislativo, _mas, tão-só, instrumentação da Administração 
para processar remanejamentos julgados necessários. 

No mérito (art. 100, item I, n9 6, do Regímentó Interno), a Proposição, 
facilitando a inscrição dos menos dotados economicamente, em concurso 
públicO, contribui para minorar o problema do desemprego, sendo, por isso, 
oportuna e conveniente. 

Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional, 
jurídico, oportuno e conveniente. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 1980. - Henrique de La Rocque, Pre
sidente- Aderbal Jurema, Relator- Almir Pinto- Raimundo Parente
Bernardino Viana, vencido, com voto em separado - Helvidio Nunes, sem 
voto - Lenoir Vargas - Aloysio Chave. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR BERNARDINO 
VIANA: 

De autoria do ilustre Senador Helvídio Nunes, foi-mC distribuído o pre
sente Projeto de Lei que "dispõe sobre a cobrança de taxas relativas a concur
so público". 

No seu art. l~"', a proposição prevê que "é defeso ao Poder Executivo, 
através da administração di reta ou indireta, cobrar taxas, a qualquer título, 
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qua,ndo da seleção de pessoal, aos que se inscreverem nos resp:ctivos concur
sos". 

Não estão, como se vê, sujeitos à prOibição os Poderes Legislativo e J udi
ciário, o que já é discriminatório,. pois, ambos fazem também concursos 
públicos, mediante a cobrança de taxas de inscrição. 

Sob outro prisma, o art. 57, item II, da Constituição Federal, dispõe que 
é da competência exclusiva do Presidente da República ua iniciativa de leis 
que criem cargos, funçõeS- ou empregos públicos ou aumentem vencimentos 
ou despesa pública". 

O projeto indiretamente aumenta a despesa pública porque, eliminando 
receita orçamentária- que cobrifíã aquela despesa, o Poder Executivo, para 
custeá-la, há que utilizar outra rubrica orçamentária. 

Além disso, o projeto, invade o âin~ito da comp~tência privada do Presi
dente da República, no que tange a disposição do art. 81, V, da Constituição, 
relativo a atribuições, estruturação e funcionamento dos órgãos da adminis
tração federal. 

O projeto é louvável, quanto ao mérito, mas por inconstitucional, somos 
pela sua rejeição. 

Salvo melhor juízo, é o ·meu· parecer. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 1980. - Senador Bernardino Viana. 

PARECER N• 645, DE 1980 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Lázaro Barboza 
A Proposição em exame, da lavra do ilustre Senador Helvídio Nunes, 

"dispõe sobre a cobrança de Taxas relativas a concursos públicos. 
Justificando-a, o seu ilustre Autor, esclarece que, embora a Constituição 

Federal, em seu art. 97, § 19, declara que a i' investidura em cargos públícos 
dependerá de aprovação prévia em "concurso público de provas ou de provas 
e títulos", a stiá aplicação prática porém, muitas v-ezes; é dificultada por 
cobranças de taxas, quase sempre elevadas, no ato de inscrição, cobradas à
queles que pretendem se subm_eter às provas. 

Justifica-se, ainda, o Projeto pela falta de ofertas do mercado de traba
lho, onde aparece a Administração Pública como grande patrão. 

O intuito de aumentar ainda mais o universo dos candidatos e tornar 
ainda mais democrático o acesso aos cargos públicos é que moveram o Ilustre 
Autor do Projeto a apresentar a presente proposição. 

Sabemos dos altos custos necessários à realização de provas públicas 
para preenchimento de cargos de Administração, mas, por outro lado, a pri
vação de possível receita não deve ser encarada como .. aumento de despesa", 
pelo menos no momento em que o Governo preconiza a Abertura Polítka. 

Assim, considerando que o projeto facilitará a inscrição, em concursos 
público, dos menos afortunados, somos, no âmbito, desta Comissão, pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1980.- Humberto Luc'!na, V ice
Presidente, no exercício da presidência - Lázaro Barboza, Relator - Ber
nardino Viana - Aderbal Jurema - Affonso Camargo. 

PARECER N• 646, DE 1980 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

O presente projetO de lei, de autoria do ilustre Senador Helvídio NUnes, 
objetiva vedar ao Poder Executivo, quer pela administração direta, quer pela 
indireta, a cobrança de taxas de-candidatos que venham a se inscrever em 
concursos para a seleção de pessoal. 

Fundamentando a proposição, suStenta o eminente autor que o princípio 
constitucional do livre acesso de todos os brasileiros aos cargos públicos (art. 
97) acha-se, invariavelmente, prejudicado em sua aplicação efetiva, ante a 
cobrança de elevadas taxas dos candiatos. 

A douta Comissão de ConstíüiíÇãõ e Justiça, por maioria de votos, auto
rizou o prosseguimento da tram1t3.çã·o do projeto, entendei-Ido-o constitucio
nal, jurídico, oportuno e conveniente. 

Pela aprovação manifestou-se, ainda, a não menos douta Comissão de 
Serviço Público Civil. 

Nos termos regimentais, a este órgão técnico cabe o exame da providên
cia sob o enfoque financeiro. 

A medida ora sugerida, inegavelmente, há de propiciar a plena democra
tização do critério de seleção do pessoal do serviço público em geral. 

De fato, o princípio cOnstitucional estatuído no art. 97 da Lei Funda
mental, muita vez, deixa de ter eficãcia total, ante a carência de recursos de 
numerosa faixa da sociedade para fazer face à exigência de taxas- nem sem
pre desprezíveiS - referentes à inscrição em concursos seletivos. 

Ademais, a própria prática adotada r.ela Administração indireta de pro
ceder à escolha de servidores, embora regidos pela Consolida_çào das Lei~ do 
Trabalho, mediante provas de habilitação, tem levado inúmeras emprr:sas 
públicas, sociedades de economia mista e fundações a cobrarem taxas dç jns· 
criç_ões dos candidatos a seus respectivos empregos, frustrando a oportunida
de de muitos brasileiros ao serviço público. 

Afastando pela Comissão competente b óbice da inconstitucionulidade 
da proposição ante a exegese dos arts. 57, II, e 65 da Caria Maior, entenden
do que a extinção de receita eventual não constitui aumento de_despesa, ne
nhuma restrição pode ser suscitada no âmbito das atribuições da Comissão 
de Finanças, razão pela qual opino pela aprovação do projeto de lei em tela. 
aduzindo, ainda, a conveniência da proposição sob o prisma social. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1980.- Cunha Lima, Presidente 
Jutahy Magalhães, Relator- João Lúcio ---Saldanha Derzi- Mendes C'a
nale- Tancredo Neves- Affonso Camargo- Raimundo Parente- Mauro 
senevides. 

I'ARF.Cf.R No 647, DF. 1980 

Da Comissão de Finanças. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'-' 
36, de 1980 (nll 2.383-B, de 1979, na origem), que uautoriza a re-,.·er
são, a Bento Luís de Almeida Prado, do terreno que menciona'". 

Relator: Senador Amaral Furlan 
A proposição em tela visa a autorizar o Poder Executivo a promover a 

reversão, a Bento Luís de Almeida Prado, do terreno situado no Município 
de ltapecerica da Serra, Estado de São Paulo, com área de 6.400 metros qua
dnidos~ 

Após a apreciação da matéria pelas Comissões de Constituição e Justiça 
e de Economia, Indústria e Comércio, pronunciou-se o Plenário da Câmara 
dos Deputados pela sua aprovação, cabendo a esta Casa proceder à sua revi-
são. 

Fundou-se a providência no fato de ter sido o imóvel em questão doado 
à União Federal pelo mencionado cidadão, nos idos de 1955, consoante a Es
critura Pública transcrita no Registro de Imóveis da Corní:)._rca de São Paulo, 
sob o n' 72.384, livro 3-BB, fl. I, em 24 de abril de 1956. 

-O referido ato de doação destinava o terreno à construção de radio farol 
de espera, a fim de orientar as aeronaves que se dirigiam ao Aeroporto de 
Congonhas. 

Tendo em vista o não aproveitamento do imóvel pelas autoridades com
petentes do Ministério da Aeronáutica, solicitou o doador a reversão do bem. 

Manifestaram-se favoravelmente à reversão o Senhor Ministro da Aero
náutica, o Serviço de Patrímônio da União e o Ministério da Fazenda, ense
jando o encaminhamento do projeto ao Poder Legislativo. 

O exame superficial da matéria jâ deixa transparecer a sua singeleza. 
O fato do inaproveitamento do b~!i"n para o destino que lhe foi atribuído 

pelo ato de doação constitui razão suficiente para que retorne o imóvel U pro
priedade original. 

A autorização em análise não implica em ânus para a União Federal, ra
zão pela qual nenhum óbice de ordem financeira pode ser oposto à aprovação 
do presente projeto de lei. 

Sala das ComiSsões, 4 de setembro de 1980. -Cunha Lima, Presidente 
- Amaral Furlan, Relator- Affonso Camargo- Saldanha Derzi- Tanere
do Neves- João Lúcio- Mauro Benevides- Raimundo Parente- Mendes 
Canale. 

I'ARECER .'i' 648, DE 19RO 
Da ('omissão de Finanças 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n<? 35,. de 1980 (n"' 2.384-B, de 
1979, na origem), que "Autoriza e permuta dos terrenos que meneio~ 
na, situados nos Municípios do Rio de Janeiro e de Campos, no Esta
do do Rio de Janeiro". 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

O projeto em tela, encaminhado pelo Senhor Presidente da República à 
apreciação do Congresso Nacional, tem por escopo a obtenção de autori
zação legal para a permuta de imóvel pertencente à União Federal por outro 
de propriedade do Estado do Rio de Janeiro. 

Em sua tramitação na Câmara dos Deputados. manifestam-se pela apro
vação da proposição as doutas Comissões de Constituição e Justiça e de Eco
nomia, Indústria e Comércio, que p-re-cederam à discussão e votação da ma
téria em Plenário. 

Submetido o projeto à revisão desta Casa do Poder Legislativo, cabe-nos 
a apreciação da matéria sob o enfoque das normas que compõem o direito fi
nanceiro. 
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Os terrenos a serem permutados estão localizados na cidade do Rio de 
Janeiro, o da União Federal, medindo 1.854 metros quadrados e, no Municí
pio de Campos, aquele pertencente ao Estado, com ãrea pouco superior de 
1.300 metros quadrados. 

Avaliados em Cr$ 1.570.548,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil, 
quinhentos e quarenta e oito cruzeiros), cada um, a permuta em questão visa 
a atender à conveniência de ambas as pessoas jurídicas de direito público. 

O bem a ser transferido para a propriedade da União destina-se à cons
trução da sede da Delegacia da Receita Federal em Campos, tendo-se mani
festado em. concordância com a operação o Serviço do Patrimônio da União. 

O imóvel a ser incorporado ao patrimônio do Estado do Rio de Janeiro 
será desmembrado de ãrea maior situada na Rua Capitão Félix, na Capital 
fluminense. 

Evidenciando-se o real interesse do poder público federal sobre a _permu
ta e inexistindo óbice de natureza financeira, não vemos como deixãr de con
cluir pela apro'vação do projeto em exame. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1980. - Cunha Lima, Presidente 
- Jutahy Magalhães, Relator- Saldanha Derzi- Amarai Furlan- Tancre
do Neles- João Lúcio- Mendes Canale- Affonso Camargo- Mauro Be
ne'l-'ides. 

PARECERES Nos 649 e 650, DE 1980 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 32, de 1980 (n9 1.525-8/79, 

na origem), que uautoriza a alienação de imóveis da União, situados 
no Município de Tucuruí, Estado do Pará. 

PARECER N• 649, DE !980 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 

Relator: Senador Affonso Camargo. 

Nos termos do art. 51, o Senhor Presídente-_da República submete à 
apreciação do Congresso Nacional, o presente projeto que autoriza a alie
nação de imóveis da União, situados no Município de Tucuruí, Estado do Pa-
rá. 

Tais imóveis são os da extinta Estrada de Ferro Tocantins. Serão vendi
do:; aos funcionários que os ocupavam por ocasião do feferido ato de ex
tinção ~Dec. 77.030, de 1976). O valor venal serâ fixado por avaliação do Pa
trimônio da União e poderá ser pago em prestações mensais reajustáveis pe
las Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, durante dez anos e sujeios 
a juros convencionais, embora o projeto não os iStipule em doze por cento ao 
ano ( 12% a.a.). -

A Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Fazenda, que acom
panha a proposição, informa que uma Comissão íntermínisterial apresentou 
ao Ministro de Estado dos Transportes, estudo sobre a matéria, discriminan
do os imóveis a alienar e relacionando os respectivos ocupantes. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto sob exame. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 1980. - Vicente VuoJo, Presidente, 

- Affonso Camargo, Relator - Passos Pôrto - Pedro Pedrossian. 

PARECER No 650, DE !980 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Raimundo Parente. 

De iniciativa do Senht>r Presidente da República, nos termos do art. 51 
da Constituição, vem a no:..so exame o presente Projeto de Lei, que em seu 
art. I~' autoriza o Poder Exe_cutivo a .. alienar os imóveis residenciais da extin
ta Estruda de Ferro Tocantins, situados no Município de Tucuruí, Estado do, 
Parú. aos seus ocupantes em 16 de janeiro de 1976, então funcionários daque
la ferrovia, na forma do Decreto n~' 77.030, de !5 de janeiro de 1976". 

Na forma do art. 29, o preço da alienação será 6stabelecid0 em avaliação 
realízadu pelo Servfço do Patriinônio da Uáião, podendo sef pago em até 120 
(cento e vinte) prestações mensais, com os juros e outros encargos legais ou 
convencionais, sujeitos, ainda, a reajustamento, de acordo com os índices 
correspondentes às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacionai-ORTN. 

A rescisão do compromisso de compra c venda, após a competente noti
licaçào judicial, decorrerá do não-pagamento de três prestações consecutivas, 
permitindo-se, porém, ao adquirente, quitar o saldo devedor no prazo de trin
ta dias, estando previsto, outrossim, que, uma vez rescindido o referido com
promisso, as prestações pagas serão consideradas como aluguel, insuscetíveis 
de quaisquer outros direitos, a título de indenização ou retenção do imóvel. 
Est.:1s s.:1o as disposições constantes do art. 3~ e seu parágrafo único. 

De outra parte, o art. 4? prevê que o direito à compra efetiva do imóvel 
somente poderú ser transferido após o pagamento inteS:ral do preço estipula
tio e a outorgu de escritura definitiva pelo Serviço do Patrlmônio da União, 
mediante ato inter vivos. 

2. A Mensagem presidencial é acOmpanhada de Exposição de Motivos 
do Ministro de Estado da Fazenda, que esclarece ter acolhido parecer favorá
vel do Serviço do Patrimônio da União, da Secretaria-Geral daquele Minis
tério e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no sentido de se efetiva
rem as alienações previstas no art. J9 do Decreto p9 77.030, de 1976, para o 
que se torna indispensável expressa autorizaçãO legal. 

3. No âmbito de competência desta Comissão, bem examinada a ma
téria, nãda obsta sua tramitação, razão por que somos pela aprovação do pre
sente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1980. _- Cunha Lima, Presidente 
- Raimundo Parente, Relator - Affonso Camargo - Saldanha Derzi -
João Lúcio- Mauro Benevides- Amaral Furlan- Tancredo Neves- Men
des Canale. 

l'ARECERES Nos 651 e 652, DE !980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 26 de 1980 (n'? 1.888~8, de 
1979, na Casa de origem) que autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas-DNOCS, autarquia Vinculada ao Ministério 
do Interior, a doar a área de terreno que menciona, situada no Municí
pio de Orós, no E!tado do Ceará. 

PARECER N' 651, DE 1980 
Da Comissão de Assuntos Regionais 

Relator: Senador Almir Pinto 
O objetivo do presente projeto de lei é autorizar o Departamento Nacio

nal de Obras Contra as Secas-DNOCS a doar, ao Município de Orós, no Es
tado do Ceará, 79 hectares e 400 centiares destinados à implantação do Plano 
de Desenvolvimento do Perímetro Urbano da cidade de Orós. 

Ao DNOCS. porém, caberão usufruto, por vinte anos, de todos os imó
veis residenciais existentes na ãrea doada e originariamente de propriedade da 
Autarquia. 

O projeto é submetido à deliberação do COngresso Nacional, pelo Presi
dente da República, nos termos do art. 51, da Constituição, fazendo-se acom
panhar de Exposição de Motivos, em que o Ministro do Interior informa: 

- As terras objeto de doação ficam locallzadas no Acampa
mento do Açude Público de Orós. 

- O ato de doação institui o benefício de usufruto vintenãrio 
ao DNOCS, relativamente a todos os imóveis residenciais existentes 
na área doada e originariamente de propriedade da_ Autarquia. 

-Pela Resolução n9 1.963, de lO? de agosto de 1979, o Conse
lho de Administ_ração do DNOCS se manifestou favorável à doação 
do imóvel. E já, inclusive, adotou as providências necessárias ao ato 
alienatório. 

Na Câmara dos De.putados, manifestaram-se pela aprovação tanto os 
Ó rg.ãos Tê.cnicos quanto o Plenário. 

Somos, assim, pela aprovação do presente projeto de lei. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1980.- Mendes Canale, Presiden

te- AI mi r Pinto, Relator- Agenor Maria- José Lins- Vicente Vuolo
Raimundo Parente. 

PARECER N' 652, DE 1980 

Da comissão de Finanças 
Relator: Senador !\'lauro Benel·ides 
A proposição em tela, encaminhada ao Congresso Nacional pelo Senhor 

Presidente da República, nos termos do artigo 51 da Constituição Federal 
tem por objetivo autorizar o Departamento Nacional de Obras Contra as Se~ 
cas- DNOCS a doar à l!lunicipalidade de OrÇ_s, Estad_o _do_Ceará, área de 
terreno destinada à implantação do Plano de Desenvolvimento do Perímetro 
Urbano da referida cidade. 

Mereceu o projeto aprovação na Câmara do Deputados, após o seu aco
lhimento nas Comissõ_es de Constituição e Justiça, do Interior e de Finanças. 

Nesta Casa pronunciou-se a Comissão de Assuntos Regionais favoravel
mente à medida. 

A este órgão técnico cabe o exame da ffiatéria sob o enfoque financeiro. 
Trata-se de proposta cuja apreciação está atribuída ao Poder Legislativo, 

consoante preceito contido no item VI, do art. 43 da Lei Fundamental. 
A alienação em tela teve a e~ pressa concordância do Conselho de Admi

nistração du autarquia doadora, mediante a Resolução n~' 1.963, tomada em 
Je de agosto de 1979. 

Por outro lado, estabelece o art. 2~' da proposição, a constituíção de usu
fruto em benefício do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas dos 
imóveis residenciais l_ocalizados na área referida, durante o prazo de ;inte 
anos. 
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A dimensão da ârea atinge a setenta e nove hectares e quatrocentos cen
tiarcs, o equivalente a pouco mais de setecentos e noventa mil metros quadra
dos. 

Situando-se nos arredores- da sede do Município, ou seja, no Acampa
mento do Açude Público Oró~, a sua anexação ao perímetro urbano há de 
proporcionar vantagens efetivas à có"rilllnidade do Município em apreço. 

Por sua vez, a transferência das terras para o patrimônio municipal não 
trarã conseqUências relevantes para a autarquia, nem implicará em prejuízo 
para a Administração Pública Federal. 

Assim, inexistindo razões que desaconselhem à autorização contida no 
presente projeto de lei e, ao contrário, levando-se em consideração o interesse 
do Município, somOs pela aprovação da medida. 

Sala das Comíssões, 4 de setembro de 1980.- Cunha Lima, Presidente 
-Mauro Bencvides, Relator- Amaral_ Furlan- Raimundo Parente- Tau
credo N el·es ~ J oào Lúcio - Mendes Canale - A ffonso C amargo - Salda
nha 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O Expediente lido vai à 
publicação. Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1"'
Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 221, DE 1980 

Estabelece a participação de representantes dos empregados e 
empresãrios na administr~ção da Previdência Social (INPS, lAPAS 
e INAMPS). 

O Co_ngresso Nacional decreta: 

Art. I• O INPS (Instituto Nacional de Previdência Social}, o lAPAS 
(instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social) e 
o INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) 
serão dirigidos por Conselhos Administrativos (CA). 

Art. 29 Cada Conselho AdministrativO-(CA) serã integrado por um re
presentante do Governo, que à presidirã, um representante dos empresârios e 
um representante dos trabalhadores. 

§ {9 Os Presidentes dos Conselhos Administrativos ocuparão os cargos 
criados pelo artigo 28 da Lei n• 6.439, de I• de setembro de 1977. 

§ 29 Os representantes classistas nos Conselhos Administrativos serão 
eleitos pelas entidades sindicais das respectivas categorias profissionais e eco· 
nômicas- e por elas remunerados, na forma que se dispuser em regulamento, e 
cumprirão mandato de quatro anos. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A participação dos interessados (empresários e trabalhadores) na admi
nistração da Previdência Social configura vantagens universalmente reconhe
cidas e proclamadas. 

Como se sabe, o advento da previdência social no Brasil ocorreu com a 
promulgação da chamada "Lei Eloy Chaves", ou seja, do Decreto Legislativo 
n9 4.682, de 1923, que previu a criação das Caixas de Aposentadoria e Pen
sões. Nessa fase inicial as instituições previdenciãrias agrupavam segurados 
de determinada empresa, sendo as primeiras as Caixas de Aposentadoria e 
Pensões dos Ferroviãrios. Já então, eram dirigidas por Conselhos de Admi
nistração compostos do superintendente da empresa, dois empregados do 
quadro (designados pela administração da estrada de ferro) e mais dois "elei
tos pelo pessoal ferroviãrio". 

Após a Revolução de 30, procedeu·se por ato do Governo Provisório 
(Decreto n• 20.465, de I• de outubro de 1931}, a reforma da legislação das 
Caixã:s de Aposentadoria e Pensões, que passaram a ser dirigidas por Junta 
Administrativa "composta de quatro a seis membros", sendo .. metade desig
nados pela empresa e metade eleitos pelos associados e o presidente eleito por 
maioria de votos dos membros da Junta Administrativa, cabendo a escolha, 
em caso de empate, ao Conselho Nacional do Trabalho". 

A partir de então, o presidente da Caix-a deixou de ser da livre escolha da 
empresa, devendo ser eleito, em igualdade de condições, pelos representantes 
patronais e de trabalhadores. 

Na segunda fase de sua evolução, com a criação dos Institutos de Apo
sentadorias e Pensões, as autarquias previdenciãrias ganharam âmbito nacio
nal, agrupando, cada uma delas, todos os trabalhadores de determinada pro
fissão. 

Tivemos, assim, o surgimento do Instituto dos Marítimos, dos Ban
cãrios,-dos Empregados em Transportes e Cargas, dos Comerciários e dos ln
dustriãriOs-. O Instituto dos Marítimos e o dos Bancários tiveram, inicialmen
te, seus presidentes nomeados pelo Presidente da República, mas assístidos 

por um "'Conselho Administrativo" composto de representantes dos empre
gado_res e empregados. 

Coube, afinal, à Lei Orgânica da Previdência Social (que uniformizou a 
legislação previdenciãria) estender o sistema da admínistração colegiada, in
distintamente, a todos os Institutos de Aposentadoria e Pensões. 

Tal sistema, lamentavelmente, vigorou para a previdência social somente 
atê a unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, determinada pelo 
Decreto-lei n" 72, de 21 de noyembro de 1966, no Instituto Nacional de Previ. 
dência Social (INPS). 

Após a eliminação da participação dos trabalhadores e empresários na 
administração da Previdência social começarãm a ocorrer, como o tem de
nunciado o próprio titular do Ministério da Previdência e Assistência Soctal, 
irregularidades as mais graves constituídas, principalmente, pelo desvio de re
cursos financeiros, concessão irregular de benefícios~ precários atendimento 
ao$ benefiCiários. 

A administração da previdência social pelos próprios interessados é fór
mula não apenas defendida pelos técnicos brasileiros e estrangeiros em seguro 
social como, igualmente, pela própria- Organização Internacional do Traba· 
lho (organismo integrante da ONU e que conta, desde sua fundação, com a 
participação do Brasil) como se vê do seguinte trecho da convenção da Con· 
ferência Internacional do Trabalho, de 1952: 

"··~ as institUições de seguro social devem ser administradas sob 
a supervisão dos poderes públicos, segundo os princípios da gestão 
autárquica, assegurada a participação na administração dos pró
prios interessados, trabalhadores, seus destinatários ou benefi
ciârios, e da representação dos outros interessados também, do esta
do e dos patrões, cujo interesse no serviço é evidente." 

Dirigindo-se, a 18 de julho de 1952, ao Presidente das Semanas sociais do 
Canadá, o então Cardeal Montini, e depois Papa Paulo VI, condenou, na 
qualidade de Secretário de Estado do Vaticano, com veemência, a adminis
tração exclusivamente estatal da previdência, ao assinalar: 

.. A seguridade social que não fosse senão um monopólio do Es
tado produziria danos às familias e às profissões, em favor e por 
meio das quais deve, antes de tudo execer-se." 

Na sua obra clássica, ... A Política Contemporânea de Seguro Social", 
Paulo Durante declarou: "'A gestão da seguridade social pelos interessados 
apresenta vantagens certas. Permite aos beneficiários o promoverem eles pró
prios a boa gestão do serviço, e lutam contra as negligências administrativas, 
e obterem mais facilmente as prestações a que têm direito". 

No documento social da mais viva atualidade que é a quinta Encíclica do 
admirável Papa João XXIII (Mater et Magistra) a colaboração dos trabalha
dores na administração pública é reclamada como condição de seu aper
feiçoamento e autenticidade: 

"Não devemos, porém, deixar de dizer quanto é oportuno, e 
até necessário, que a voz dos trabalhadores se possa ouvir, e seja 
atendida, para além dos limites de cada unidade de produção - em 
todos os escalões. 

Se dizemos isto, ê porque os organismos particulares de pro
dução, por mais largas que sejam as suas dimensões, permanecem, 
no entanto, vitalmente inscritos no contexto econômico e social de 
sua comunidade política, e são condicionados por eie. 

Apesar de tudo, as opções que mais influenciam esse contexto 
não são feitas no interior de cada unidade de produção, mas antes 
pelos poderes públicos, ou por instituições de competência mundial, 
regional ou nacional, ou que assentam quer no setor econômico, 
quer na categoria de produção. Daqui a conveniência de ver presen
tes nestes poderes ou instituições, além dos empresários e dos que 
representam os interesses destc;s, também os trabalhadores e aqueles 
que representam os seus direitos, as suas exigências e as suas aspi
rações." 

Entre nós, merece referência o ponto de vista, sobre a questão, de Moa
cyr Velloso Cardoso de Oliveira em seu excelente estudo "'A Previdência So
cial e sua nova Lei Orgânica", quando diz: 

UDas reformas trazidas à organização da previdência social, 
pela Lei Orgânica, uma das mais importantes e características foi a 
volta ao sistema de órgãos colegiados, em todos os escalões. 

Dizemos volta porque, ao contrário do que a muitos parece, a 
forma colegiada não apresenta nenhuma novidade para a nossa pre
vidência social. Foi assim que surgiram as primeiras Caixas de Apo
sentadoria e Pensões, em 1923, e assim se mantiveram, rigorosamen
te, até o ano de 1941. Dos Institutos, o único que não a conheceu foi 
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o I API, concluindo: "O que ocorreu, porfánto-~ foi apenas o regresso 
às fontes, que, parece, nunca deveriam ter- sido abandonadas." 

Como lembra Afonso César, 
.. a abolição da administração colegiada da previdência social, 

imposta pelo Decreto-lei n9 72, de 21~11-66, representou iniludível 
retrocesso a que foi submetida a legislação de previdência social, só 
explicâvel no quadro de nítida índole autoritâria da atual conjuntu
ra política brasileira." 

(Previdência Social, Afonso César, Ed. Trabalhistas - Rio, 
1975.) 

~ oportuno lembrar, finalmente, que o Programa de Assistência ao Tra
balhador Rural, instituído pela Lei Complementar n'1 11, de 25 de maio de 
1971, executado pelo FUNRURAL, constituiu, reconhecidamente, iniciativa 
coroada de pleno êxito. Merece ser mencionado, entretanto, que o FUNRU
RAL desde sua instituição, em 1971, até sua recente exti!Jção, decretada pela 
Lei nY 6.439, de 19 de setembro de 1977 (que institUiu ·o Sistema Nacional de 
Previdência e Assistência Social) foi sempre e invariavi::InleD.te dit:igido por 
um Conselho-Diretor (art. 22 da Lei Complementar n• li, de 1971) integrado 
por representantes do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, do 
INPS, bem assim de cada uma das Confederações repres_entativas das catego
rias econômicas (empresãrios) e profissiOitaís agl-ãrias (trabalha-dores rurais). 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1980. - Franco Montoro. 

( Âs Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Serviço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 222, DE 1980 

Dispõe a respeito do máximo rigor à proteção e fiscalização dos 
alimentos de consumo humano, introduzindo alterações do Decreto-lei 
n• 986, de 21 de outubro de 1969. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os artigos infra, do Decreto~lei n9 986, de 21 de outubro de 

1969 - instituidor de normas bãsic3.S sobre alimentos - passam a vigorar 
com seguintes modificações: 

Art. 3• ........................... ~ ................. . 
§ I• ......................... - .........• - ..••....... 
§ 29 O registro do alimento terã de ser renovado de 3 (três) 

em 3 (três) anos, mantido o mesmo número de registro anteriormen
te concedido. 

Art. 7• 

§ 49 Em caso de análise condenatória, -e sendo o alimento 
.:::onsiderado impróprio para o consumo, será cancelado o registro 
anteriormente concedido e determinada sua apreensão em todo o 
territóriO nacional, com o anúncio do cancelamento procedido pe
los meios de comunicaÇão de massa. 

Art. 11. 

VI - indicação do emprego de aditivo internacional, 
mencionando-o expressamente, em letras de tamanho a facilitar a 
leitura, com menção ao código de identificação Correspondente e es
pecificação da classe a que pertencer; 

VII - data da fabricação, em números visíveis, mencionando 
dia, mês e ano, estampada no rótulo ou gravada na embalagem, 
quando se tratar de alimento perecível ou deteriorâvel; 

VIII- o peso ou o volume, indicados nos termos do item VI; 

§ 49 Os nomes que forem inscritos, nos rótulos de alimentos, 
terão de ser obrigatoriamente acompanhados, entre parênteses, da 
denominação comum correspondente. 

§ 59 As indicações. exigidas nos dispositivos acima terão de 
ser feitas com tinta indelével, ou outro meio impossível de ser apa
gado ou anulado. 

§ 69 As etiquetas de preços, ou quaisquer outras referências, 
não poderão ser sobrepostos às indicações constantes deste artigo, 
vedando-as totalmente, ou mesmo parcialmente. 

Art. 20. As declarações superlativas de qualidade de um ali
mento somente poderão ser mencionadas na respectiva rotulagem 

em consonância com a classificação constante do respectivo padrão 
de identidade e qualidade, e após autorizados pelo órgão competen
te do Ministério da Saúde. 

Art. 24. 
I - comprovado que não é prejudicial à saúde; 
Art. 25. . .......................................... . 

§ 29 Os aditivos aprovados ficarão sujeitos a revisão periódi
ca, podendo seu emprego ser proibido desde que nova concepção 
científica ou tecnológica modifique convicção anterior quanto a sua 
inofensibilidade ou limites de tolerância. 

§ 39 A permissão do emprego de novos aditivos dependerã da 
demonstração de razões de ordem tecnológica que os justifiquem, e 
da comprovação documentada de que não são nocivos à saúde, com 
literatura técnica e cientifica idónea, ou cuja tradição de emprego 
seja reconhecida pela Comissão Nacional de Normas e Padrões 
para Alimentos. 

Art. 40. A inobservância ou desobediência aos preceitos des
te Decreto-lei e demais disposições legais e regulamentares darâ lu
gar à aplicação das penalidades referidas no Decreto-lei número 
785, de 25 de agosto de 1969, acrescidas de multa de 50 (cinqüenta) a 
100 (cem) salãrios de referência, -triplicada estas nos casos de reinci-
dência. - -

Art. 42. 

§ 39 O alimento enlatado que tiver a lata enferrujada ou 
amassada; ou sob embalagem em qualquer outro material, se estiver 
esta furada, não poderá permanecer à venda, sob pena de apreensão 
ou inutilização sumãria, sujeito b estabelecimento, ainda, às penas 
previnidas no art. 40 deste Decreto-lei." 

Art. 2Y A presente Lei serâ regulamentada, pelo Poder Execuüvo, no
venta dias após sua publicação. 

Art. 39 t=:ntrarâ em vigor esta Lei no dia em que publicada. 
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

Os redatores do Decreto-lei nY 986, de 21 de outubro de 1969, instituidor 
de normas básicas sobre alimentos, foram impulsionados por patrióticas in
tenções, com vistas a preservar a saúde e a vida dos consumidores. 

Todavia, não lograram diploma legal que fe<:hasse a porta aos recursos 
desviantes dos comerciadores de alimentos, e, as fraude a respeito pululam, 
em manobras diárias, adoecendo e matando gente . 

VISÃO de 21 de julho último, sob o título "Sua Comida está Estragra
da", veiculou reportagem alusiva ao assunto, acusando fatos de estarrecer. 
Os consumidores andam comprando camarão Contaminado; produtos com 
validade esgotada; o queijo mineiro, dó- tipo frescal, que é obrigado a ter a 
data de fabricação carimbada na embalagem plástica, e deve ficar semi
submerso em soro, fica com a data apagada por este; os alímentos embalados 
em lata, quando esta é amassada, o estanho de seu revestimento interno se 
desprende, misturando-se com seu conteúdo. Neste último caso, microfuros 
surgem na parte amassada, ou enferrujada, permitindo a entrada de bactérias 
e ar que estragam o alimento, fato que geralmente provoca o botulismo, mo
léstia dolorosa, e freqüentemente fatal. 

Desse trabalho jornalístico passamos a reproduzir o quadro oferecido, 
objetivand<;> facilitar o reconhecimento- e a conseqüente recusa- de comi
da estragada: 
PRODUTO VALIDADE EST~ ESTRAGADO QUA.."'iDO ' 
Leite 24 horas Fora da geladeira, prazo 

vencido 
-----~ 

Mante:J.ga em pacote 45 dias Deformada; rançosa 
Man~e.i.ga em lata 5 meses Lata amassada, rançosa 
Iogurte 30 ·dias Tampa estufada; copo mela 

do; penugem branco s-obre õ 
iogurte 

Queijo mineiro 
( frescal. I 7 dias Sem soro; 

relente; 
escorregadio~f~ 

Ricota 5 dias Empedrada; gosto ai ter ado 
Queijo prato 3 meses Estufado; mole; buracos 

grandes 
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Queijo ralado 4 meses Embalagem estufada ou fu-
r ada 

Requeijão em copo 30 dias Cheiro ruim~ bolor 

.M.aS:::tls pron-t:.as ma-
carao, pizza, pas-
tel) 30 dias Manchas verdes~ 

balagem aberta 
bolor; e!!! 

Massas secas indefinida Pacote furado; pó no fun-
do 

Salsicha no plásti-
co 20 dias Escura; ressecada; embale_ 

gem furada 

Linguiça no plásti-
= 15 dias Idem; gordura solta 

Linguiça curada 20 dias Idem 

Linguiça fresca 7 dias Idem 

Hambúrguer e almôn-
degas 30 dias Cheiro ruim; escu:ro fcrad::l 

congelador 

Quibe 20 dias Idem 

Leite em pó- lata 12 meses Empedrado 

Leite em pó - caixa 9 meses Idem 

Pao de fôrma 7 dias Duro 

Enlatados indefinida ·Lata amassada ou enferru-
ja:&; ao abrir, sai ar 

Referida reportagem nos levou a proceder a meticuloso exame do sobre
referido Decreto-lei dos Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da 
Aeronáutica Militar, findo o qual entramos a redigir a presente iniciativa de 
lei, introduzindo modificações do art. 39 ao 42. 

A nova redaçào ao§ 2'i' do art. 3~' visou enCurtar o prazo de renovação do 
registro dos alimentos, de lO para 3 anos. 

Ao§ 49, do art. 79, para que, nos casos de alimento considerado impró
prio, além do cancelamento do respectivo registro, este terá de ser levado ao 
conhecimento da massa dos consumidores, através dos meios de comuni
cações. 

Quando se tratar do emprego de aditivo intencional, a referência à indi
cação haverâ de ser expressa em letras de tamanho que facilite a leitura. Se a 
hipótese é de alimento perecível, eln números perfeitamente visiveis, avisando 
do dia, mês e ano da respectiva fabricação. E com estas mesmas imposições, 
relativamente ao peso ou ao volume. 

Quanto aos nomes científicos dos rótulos, que hoje, se possível é que se
rão acompanhados da correspondente denominação comum, daqui por dian
te, ou se seguirão, obrigatoriamente; da "tradução em Ilnguagel'!l popular, ou 
não serão usados. - --

As indicações constantes dos rótulos terão de ser impressas com tinta in
delével, ou outro meio a impossibi!itar sejam apagadas. 

Proibimos um expediente muito uS3do pelos comerciantes desonestos: 
não mais poderaão encobrir qualquer indicação legalmente exigida para os 
rótulos, com etiquetas de preço, ou outra qualquer forma fraudulenta. 

As declarações superlativas de qualidade do alimento somente poderão 
ser estampadas se obtiverem os interessados, do órgão competente do Minis
tério da Saúde, a devida autorização. 

Quando se reporta aos aditivos intencionais, o art. 24 o permite quando 
comprovada sua inocuidade. O entendimento corrente de coisa inócua é o 
que a considera algo que não produz qualquer efeito, nem bom, nem mau. 

E o que pretendeu o legislador foi fiXa:{ a versão de aditivo que não fos_se 
prejudicial à saúde. Por idêntico fundamento, as alterações oferecidas para os 
§§ 2'i' c 3'i' do art. 25, a referir-s-e à inofensibilídade e à não nocividade dos aditi
vos. 

A frcqüência criminosa das fraudes-aos preceitos do Decreto~lei alteran
do, o nosso ver, encõntra-se estimulada pelas comi nações quase inexpressivas 
que prevê. Daí havermos acrescido a estas multi de 50 a 100 salários de refe
rência, valor esse a ser triplicado aos ensejos de reincidência. Tal exacer
bação, possivelmente, irá desacelerar o afá dos infratores da legislação em fo
co. 

Servindo-nos de inforrriação da sobremencionada reportagem, fixamos 
penalidades adequadas para os comercíadores recalcitrantes de alimentos es
tragados~ causadores até de morte, nos casos de alimento em latas enferruja
das ou amassadas, e nos sob embalagens sujeitas a apresentarem minufuros. 

Os ora perfilados foram os reparos que nos ocorreram, sobremirando 
proteger crianças, prevenir doenças e salvar preciosas vidas humanas. 

E nOsso projeto o oferecemos a novas inclusões e a retoques aperfeiçoa
dores, a fim de que venha a contar o Brasil com lei que realmente re~guarda 
os- inais Iegítlmos interesses dos consumidores, assegurando~lhes alimentos 
sadios. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1980. - Henrique Santillo. 

LEGISLAÇÂO CITADA 

DECRETO-LEI N• 986, DE 2t DE OUTUBRO DE 1969 

irlstitui normas básicas sobre alimentos. 

.................. __ .- ...... -· . ~ •- ...... •- ............................. . 
CAPITULO II 

Do Registro e do Controle 

Art. 39 Todo alimento somente será exposto ao consumo ou entregue à 
vêü"da depois -de registrado no órgão competente do Ministério da Saúde. 

§ 19 O registro -a que se refere este artigo será válido em todo o terri
tório nflcíonal e será concedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a con
tar da data da entrega do respectivo requerimento, salvo os casos de inobser
vância dos dispOsiHvos deste Decrefo-lei e de seus regulamentos. 

- § 29 ·O regiStro dev"erá ser rénovado cada 10 (dez) anos, mantido o mes~ 
mo número de registro anteriormente concedido. 

§- }9 O registro -de que i rata este artigo não exclui aqueles exigidos por 
lei para outras finalidades que não as de exposição à venda ou à entrega ao 
consumo_~ . --- - . 

§ 49 Para a concessão do registro, a autoridade competente obedecerá 
às normas e padrões fixados pela Comissão Nacional de Normas e Padrões 
para alimentos. 

··································································· 
Art. ?'i' Con-cedido o registro, fica obrigada a firma reSponsável a co

municar ao órgão competente, no -Prazo de até 30 (trinta) dias, a data da en~ 
trega do alimento ao consumo. 

§ I'? Após o recebimento da comunicação, deverá a autoridade fiscali~ 
zadora competente providenciar a colheita de amostra para a respectiva 
análise de controle, que será efetuada no alimento tal como se apresenta ao 
consumo. 

§ 2'i' A análise de controle observará as normas estabelecidas para a 
análise fiscal. 

§ 39 O laudo de análise de controle será remetido ao órgão competente 
do Ministério da Saúde para arquivamento e passará a constituir o elemento 
de identificaç-do do alimento. 

§ 49 Em caso de análise condenatória, e sendo o alimento considerado 
impróprio para o consumo, será cancelado o registro anteriormente concedi~ 
do e determinada a sua apreensão em todo o território brasileiro. 

§ 59 No caso de constatação de falhas, erros ou irregularidades saná
veis, e sendo o alimentO considerado próprio para o consumo, deverá o inte
ressado ser notificado da ocorrência, concedendo-se o prazo necessário para 
a devida correç_ão, decorrido o qual proceder-se-á a nova análise de controle. 
Persistindo as falhas, erros ou irregularidades, ficará o infrator sujeito às pe
nalidades cabíveis. 

§ 6' Qualquer modificação, que implique em alteração de identidade, 
qualidade, tipo ou marca do alimento já registrado, deverá ser previamente 
comunicada ao órgão competente do Ministério da Saúde, procedendo-se a 
nova análise de controle, podendo ser mantido o número de registro anteripr-
mente concedido. -

Art. 11. Os rótulos deverão mencionar em caracteres perfeitamente 
legíveis: -

I- a qualidade, a natureza e o tipo do alimento, observadas a definiçã-o, 
a descrição e a classificação estabelecida no respectivo padrão de identidade e 
qualidade ou no rótulo arquivado no órgão competente do Ministério da 
Saúde, no caso de alimento de fantasia ou artificial, ou de alimento não pa
dronizado; 

Jl - nome efou a marca do alimento; 
III -nome do fabricante ou produtor; 
IV --sede da fábrica ou local de produção; 
V- núm_ero de registro do alimento no órgão competente do Ministério 

da Saúde; 
VI - indicação do emprego de aditivo intencional, mencionando-o ex

pressamente ou indicando o código de identificação correspondente com a es
pecificação da classe a que pertencer; 

VII - número de identificação da partida, lote ou data de fabricação, 
quando se tratar de alimento perecível; 



Setembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 6 4279 

VIII - o peso ou o volume líquido; 
IX - outras indicações que venham a ser fixadas em regulamento. 
§ J9 Os alimentos rotulados no Pais, cujos rótulos contenham palavras 

em idioma estrangeiro, deverão trazer a respectiva tradução, salvo em se tra
tando de denominação universalmente consagrada. 

§ 29 Os rótulos de alimentos destinados à exportação poderão trazer as 
indicações exigidas pela lei do País a que se destinam. 

§ 39 Os rótulos dos alimentos destituídos, total ou parcialmente, de um 
de seus componentes normais deverão mencionar a alteração autorizada. 

§ 49 Os nomes científicos que forem inscritos nos rótulos de alimentos 
deverão, sempre que possível, ser acompanhados da denominação comum 
correspondente. 

Art. 20. As declarações superlativas de qualidade de um alimento só 
poderão ser mencionadas na respectiva rotulagem em consonância com a 
classificação constante do respectivo padrão de identidade e qualidade. 

CAPITULO IV 
Dos Aditivos 

Art. 24. Só serâ permitido o emprego de aditivo intencional quando: 
I - comprovada a sua inocuidade; 
II - previamente aprovado pela Comissã.o Nacional de Normas e Pa-

drões para Alimentos; 
III - não induzir o consumidor a erro ou confusãO· 
IV - utilizado no limite permitido. ' 
§ 19 A Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos esta

belecerá o tipo de alimento ao '-IUal poderâ ser incorPorado o respectivo limi
te máximo de adição e o código de identificaÇão de que trata o item VI do art. 
II. 

§ 29 Os aditivos a pi-ovados ficarão sujeitos à ·revisão periódica, poden
do o seu emprego ser proibido desde que nova concepção científica ou tecno
lógica modifique convicção 3:ntei-kú·-(iuanto a sua inocuidade ou limites de to~ 
lerância. 

§ 39 A permissão do emprego de novos aditivos dependerá da demons
tração das razões de ordem tecnológica que o justifiquem e da comprovação 
da sua inocuidade documentada, com literatura técnica e cientifica idônea, ou 
cuja tradição de emprego seja reconhecida pela Comissão Nacional de Nor
mas e Padrões para Alimentos. 

Art. 25. No interesse da saúde pública, poderão ser estabelecidos limi
tes residuais para os aditivos incidentais prCsentes no alimeitto~ desde qUe: 

I - considerados toxicologicamente toleráveis; 
II - empregada uma adequada tecnologia de fabricação do alimento. 

CAPITULO VIII 
Das Infrações e Penalidades 

Art. 40. A inobservância ou desobediência aos preceitos deste Decreto
lei e demais disposições legais e regulamentar~ dará _lugar à aplicação do dis
posto no Decreto-lei n9 785, de 25 de agosto de 1969. 

Art. 42. A inutilização do alimento prevista no art. 12 do Decreto-lei n9 
785, de 25 de agosto de 1969, não será efetuada quando, através de análise de 
laboratório oficial, ficar constatado não estar o alimento impróprio para o 
consumo imediato. 

§ (9 O alimento nas condições deste artigo poderá, após sua interdição, 
ser distribuído às instituiçõf;s públicas ou privadas, desde que beneficentes, de 
caridade ou filantrópicas. 

( Ãs Comissõe:S-âe Constituição e JusdÇQ, -de Economia e de SaúR 
de.) 

publicado no Jornal O Povo. edição de 13 de junho de 1980, de autoria does
critor F. Alves de Andrade. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1980. - Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O requerimento que vem de 
ser lido serã publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora nos ter
mos do art. 233, § 19, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicação que serã lida pelo Sr. f9-Secretãrio. 

e lida a seguinte 

OF. No 34/80 Brasília, 4 de setembro de 1980. 

Senhor Presidente 
Comunico a Vossa Excelência que esta Liderança deliberou propor a 

substituição do Senhor Senador Lázaro Barboza pelo Senhor Senador Henri
que Santillo na Comissão Parlamentar de Inquérito incumbida de examinar a 
Violência Urbana, suas Causas e ConseqUências. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
de alta estima e distinta consideração. - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Serâ feita a substituição solici· 
tada. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gahriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN· 
TREGUE À REVISÃO DO _ORADOR, SERÃ PUBLICADO POS· 
TEREORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. P<onuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Falo por delegação do Uder Paulo Brossard. Pretendo dividir a minha 
fala em duas partes. A primeira, para falar das irregularidades acontecidas na 
sessão do Congresso N aciànal em que se votou a Emenda Constitucional que 
trata da prorrogação dos mandatos. A segunda, Srs. Senadores, para analisar 
o triste telegrama enviado por Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública aos parlamentares do PDS, bem como ao Presidente desse Partido, 
Senador José Sarney. 

Sr. Presidente, quando da primeira sessão em que se discutia a proposta 
de Reforma à Constituição, levantei ao Sr. Presidente do Congresso Nacional 
uma questão de ordem, reclamando dos avulsos que deveriam ser distribuí
dos aos Srs. Congressistas. 

Respondendo à minha questão de ordem, S. Ex• disse que os avulsos se 
encontravam na Sala de_ Avulsos, ~ que não correspondia à verdade, por
quanto presente na sessão anteriÕr do Congresso Nacional, presidida pelo 
nobre Senador Passos Pôrto, 24 horas antes desta reunião nós, congressistas, 
não tínhamos esses avulsos. 

Sr. Presidente, entre todas a irregularidades que marcaram a tramitação 
dessa emenda, dessa malfadada emenda, a mais grave foi perpretada na cala
da da madrugada, nas horas mortas, quando entendeu o Sr. Presidente do 
Congresso Nacional de convocar, para o 29 turno, o Congresso Nacional, às 2 
horas da manhã. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, os jornais de hoje registram os tumultos, 
os debates, sobretudo os tumultos, mas nada diz a imprensa das ilegalidades 
cometidas naquela reunião. 

Não só os tumultos deixam o Congresso Nacional mal, Sr. Presidente. 
Pior é violentar a Constituição, violentar o Regimento da Câmara e do Sena
do. Disto a imprensa· hoje não cu.idou. A imPrenSa cuidou do tumulto da ses
são. 

Estou aqui, Sr. Presidente, para deixar nos Anais do Senado Federal, 
mais uma vez, o meu protesto e deixar marcada a irregularidade, sobretudo 
da convoca~ão - como disse - do segundo turno. 

Tenho aqui, Sr. Presidente, a prova material dessa irregularidade. Diz o 
Regimentá Comum do Congresso Nacional, no seu art. 33: 

HArt. 3J. Os avulsos das matérias constantes da Ordem do 
Dia serão distribuídos aos Congressistas com a antecedência mini-

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Os projetos lidos serão ma de 24 (vinte e quatro) horas." 
publicados e remetidos às comissões competentes. Srs. Senadores, antes de se encerrar o primeiro turno, perguntei ao Sr. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. {9-Secretário. Presidente do Congresso Nacional: onde a Ordem do Dia? Onde os avulsos? 
~lido o seguinte S. Ex• respondeu-me não necessitar de avulsos nem da Ordem do Dia, por

quanto a emenda havia sido aprovada no seu texto inicial. Assim, os avulsos 
REQUERIMENTO N• 365, DE 1980 seriam os mesmos do dia anterior. 

Nos termos do artigo 233 do Regimento Inter-nO~ -reqt.idfo transcrição Ponderei a S. Ex• que pelo menos a data, não poderíamos receber um 
nos Anais do Senado Federal do artigo intitulado "As Secas e o V enio'"', --avulso com a data do dia 3, quando jã estávamos na-madrugada do dia 4. Era 
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obrigatório, de acordo com o Regimento- isto é que é importante frisar- e 
de acordo com a lei, e se fala muito em respeitar a lei, mas naquele instante, 
naquela madrugada se violava a lei interna do Congresso Nacional. 

Eis que, Srs. Senadores, alguns minutos depois de S. Ex• o Sr. Presidente 
do Congresso Nacional ter encerrado o primeiro turno, chegou às minhas 
mãos a Ordem do Dia para a seSsão do dia 4 de setembro de 1980- e chamo 
a atenção do Senado Federal- uma Ordem do Dia s-em a complentação dos 
avulsos, uma Ordem do Dia, Srs. Senadores, em que a hora estava em branco 
e foi colocada a tinta. A data de 4 de setembro, o número 04 também não cor
responde à impressão e, mais sério ainda, como disse, a hora foi colocada a 
tinta. 

Tentou o ~r. Líder do GOverno, o ilustre Senador Jarbas Passarinho, ar
gumentar com base no art. 77 do Regimento comum do Congresso Nacional: 

«Art. 77. A proposta serã submetida a dois turnos de discus
são e votação, com interstício mâximo de 10 (dez) dias entre um tur
no e outro, iniciando-se o primeiro até 35 (trinta e cinco) dias após 
sua leitura." 

S. Ex', também na mesma linha de raciocínio do Sr. Presidente do Con
gresso Nacional, disse que não precisaria dos avulsos. Mas é o Regimento 
que exige Uma Ordem do Dia. Essa Ordem do Dia, permitam-me, Srs. Sena
dores, é uma Ordem do Dia fajuta- fajuta_é o termo que encontro para dizer 
da Ordem do Dia que chegou às minhas mãos na madrugada do dia 4 de se
tembro. 

Tamanha irregularidade, Srs. Senadores, tamanha irregularidade - re
pito- não é mencionada, é esquecida. E nós estamos verificando, Sr. Presi
dente, qual a medida legal para impedir que o Congresso Nacional, através 
da sua Mesa, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, promulgue 
essa malfadada emenda que prorroga mandatos. 

Aqui estã a prova material dessa irregularidade. O Regimento é claro, 
em seu art. 33", e o" Sr. Presidente do CongressO Nacional não poderia, naque
la madrugada, dar seqüência ão segundo turno da tramitação de uma emenda 
constitudóit-al, pois esqueceu-se S. Ex• do Regimento do Congresso Nacio
nal; esqueceu-se S. Ex• do Regimento da sua Casa; esqueceu-se S. Ex• do regi
mento da Câmara dos Deputados e, numa violação flagrante, deu continui
dade ao segundo turno em que assistimos, então, melancolicamente à apro
vação da emenda prorrogacionísta. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui, ontem, se falou na mocidade, se fa
lou nos tumultos, mas a Maioria, nesta: Casa, ·n-em se referiu a 6ssa violação. 
Vejo, neste instante, o Sr. Senadár dirceu Cardoso passar às minhas costas e, 
busco uma frase que S. Ex• costuma dizer da sua tribuna: ·~o que nos rege 
aqui, o que nos faZ respeitar, ou nO Senado Federal ou na Câmara dos Depu
tados, ou no Congresso Nacional, é o nosso Regimento, que é a nossa lei." 

Mas quando é o próprio Presidente do Congresso Nacional que desres
peita a lei interna!. .. 

O Sr. Jarlias Passarinho (PDS - PA) - Não apoiado! 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, não basta 
apenas o não apoiado do nobre Líder da Maioria. É preciso que S. Ex• com
prove materialmente que não houve irregularidade, como eu estou provando, 
aqui, materralmente essa irregularidade, com o Regimento às mãos e a Or
dem do Dia feita de maneira indevida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS--PA)- Se V. Ex• me permitir um breve 
aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Estou apenas aguardando o dis
curso de V. Ex" para provai" exatamerite ao contrário. O não apoiado eu dei 
para que não parecesse que, em silêncio, aceitaríamos o julgamento de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Nós vamos aguardar a 
resposta de V. Ex•, Senador Jarbas Passarinho, com todo o respeito que nos 
merece V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - O respeito é mútuo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas insisto, Srs. Sena
dores. Pergunto ao Senado Federal se o art. 33 do Regimento Interno estâ va
lendo o o não-estã-.--Se é-possívet-p -Presidente do-Congress(rNacional;-usan-do 
o peso da sua autoridade, a Maioria naquele instante funcionando como um 
rolo compressor, pela madrugada afora, infringir a nossa lei. Não é possível, 
Sr. Presidente, isso não se registra. Manifestação do público se registra, Sr. 
Presidente. Brigas no plenário são registradas, Sr. Presidente, mas não se re
gistra isso que fere fundamentalmente a lei. 

Sr. Presidente, temos que encontrar um caminho na lei para exigirmo.s 
do Congresso Nacional, do seu Presidente, a convocação de uma nova sessão. 

E a Maioria, aí sim, com os seus Deputados e Senadores, mas corretarnente e 
não daquela maneira, poderão aprovar em segundo turno a emenda que dese
jam. 

Mas, não, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não desta maneira. Isso faz mal 
ao Congresso Nacional, não deixa realmente bem o Congresso Nacional pe
rante a Nação. Brigas, tumulto também não deixam o Congresso Nacional, 
bem, mas, muito pior ainda, é o próprio Presidente desta Casa violent_ar_a lei 
que rege a nós todos. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Senador Itamar Franco, só para 
um esclarecimento. (Assentimento do orador.) Quer_ia dizer que o Senador 
Paulo Brossard, quando fez um pronunciamento no Congresso Nacional, S. 
Ex' dissera, a respeito da controvérsia levantada sobre a regularidade ou não 
da convocação imediata de outra sessão, que a Constituição de 1946 não per
mitia que se fizesse a votação em dois turnos, como fora feita. Tinha que ser 
feita em duas sessões ordinárias, isto é, no mínimo de vinte e quatro horas. 
Mas a Constituição atual, art. 48, diz o seguinte: 

(19) Art. 48. Em qualquer dos casos do artigo anterior, a pro· 
posta serã discutida e votada, em reunião do Congresso Nacional, 
em 2 (dois) turnos. 

O artigo anterior refere-se à emenda constitucional. 
Agora, S. Ex• disse que o bom senso, o bom senso - repito - indicava 

que se deveria fazer de um turno para outro, dando um espaço considerável 
para que se-pudesse meditar sobre o assunto. Esse foi o pronuncíamento que 
o Senador Paulo Brossard, que é constitucionalista, fez no dia 4, antes do se
gundo turno se realizar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Bernardino 
Viana, nós respeitamos a fala do nosso Líder, mas não estamos aqui aplican
do o bom senso. Estamos pedindo e exigindo o cumprimento do Regimento 
do Congresso Nacional. O problema não é de bom senso, o problema não é 
de praxe, o problema é cumprir a lei interna do Congresso Nacional. Nem se 
argumenta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, corno se tentou argumentar, na
quela madrugada, que aprovada em primeiro turno, a proposta voltará à Co
missão Mista, que terá o prazo de quarenta e oito horas para elaborar are
dação para o segundo turno. E aí se lembrou o Parágrafo único do art. 81: 

.. Será dispensada a rCdação, se a proposta for aprovada sem 
emendas." 

Tentou-se, através desse Parágrafo único, dizer que o Congresso Nacio
nal não precisaria-da sua Ordem do Dia e dos seus avulsos. Tentou-se cobrir, 
através desses artigos do Regimento, aquilo que diz, especificamente o art. 
33. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador José Lins, V. 
Ex~ sabe que eu falo pela Liderança. Eu ainda tenho que abordar a segunda 
parte, mas lhe darei o aparte, só pedindo a V. Ex' que seja rãpido. 

O Sr. José Lins (PDS - CE)- Quero apenas, chamar a atenção para 
um ponto que me parece muito importante. Estatldo presente à sessão o Se
nador Jarbas Passarinho, ao qual V. Ex• se referiu, ele certamente argumenta
rá com mais segurança do que eu; mas, se admiro, nobre Senador, a obsti
nação de V. Ex', o mesmo não poderia dizer da sua argumentação que, a meu 
ver, não tem consistência. O Senador Jarbas Passarinho não argumentou ten
do em vista a desnecessidade do avulso. S. Ex• não se referiu a isso; a matêria 
foi decidida pela Presidência da Casa, aliás com muita propriedade. O art. 33, 
a que V. Ex' se refere, é muito claro: 

Art. 33. Os avulsos das matérias constantes da Ordem do 
Dia serão distribuídos aos Congressistas com a antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas. 

Ele não se refere à data e sim à matéria. Como a matéria não sofreu qual
quer modificação, os avulsos estavam preparados, não havia necessidade de 
qualquer impressão nova para qU:e esses- avulsos fossem distribuídos. De 
modo que os argumentos de V. Ex• não têm consistência; a matéria foi decidi
da pela Mesa e V. Ex• não tem nenhuma razão para dela discordar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB~MG) -Senader-José L;ns, V. 
Ex• disse há pouco que meus argumentos não o convencem, tenho que respei
tar a opinião de V. Ex•; mas, tenho a impressão de que V. Ex• leu e não enten
deu. Agora, é minha vez de dizer ... Os avulsos das matérias constantes da Or
dem do Dia serão distribuídos aos Congressistas com a antecedência mínima 
de 24 horas". 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas eles foram distribuídos com antece
dência mínima ... 
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Não foram, Excelência, 
não foram. Essa Ordem do Dia, Senador José Lins, que poucos Senadores ... 
Vejo que o Líder de V. Ex' pede que V. Ex• não interfira mais nos debates. 
Mas eu devo, por obrigação, responder a V. Exf Esta Ordem do Dia, Sr. Se
nador José Lins, foi-me entregue às 2 horas e 5 minutos da manhã- às 2 ho
ras e 5 minutOS, Sr. Presidente, e eu não poderia recebê-la. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador, V. Ex• começa por se 
enganar, porque isso não é Ordem do Dia. Isso ê um espelho da matéria. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Estã escrito aqui, Sr. Se
nador José Lins- Ordem do Dia. Por favor, V. Ex' não vai duvidar ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Mas, onde estã esse escrito? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Isto aqui é Ordem do 
Dia, Excelência, e não espelho; por obséquio, isto aqui é Ordem do Dia:. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- A meu ver, isto é o espelho da Ordem do 
Dia. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Aliãs, V. Ex• tem razão, 
isto não significa nada. Isto não significou nada, v_. E_x' tem razão. Isto aqui 
não é Ordem do Dia, isto ã(jü:i é um papelucho, um papelucho sem valor. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Mas V. Ex• conhece a Ordem Dia; nós 
temos o exemplar de hoje em mãos. Aqui, a Ordem do Dia de hoje. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- E foi ba~eado neste pa
pelucho sem valor, nas horas mortas da madrugada, como eu disse, que se fez 
e se perpetuou uma violência contra o Congresso Nacional, prorrogando 
mandatos. Baseado nisto aqu"i, Sr. Senador José Lins, sem valor, que pouco 
significado tem, é que se emendou, em segundo turno, por uma deliberação 
do Sr. Presidente do Congresso Nacional, indevida e irregularmente, violen
tando, ·como eu disse, o Regimento do Congresso Nacional. 

Mas, Sr. Presidente, esta é a primeira parte do meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Eu apenas gostaria de 
lembrar ao nobre Senador que, como Líder, V. Ex• dispõe de 20 minutos; é 
apenas como colaboração da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Eu agradeço. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- E esses 20 minutos estão cor
rendo. V. Ex' pode continuar a falar e acredito que a Casa tolerará; mas, V. 
Ex• dispõe de apenas 20 minutos, como Líder. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Peço a benevolência de 
V. Ex•, sempre muito cavalheiro quando preside o Senado Federal. 

Mas, Sr. Presidente, para encerrar esta parte, nós vamos envidar es
forços, dentro da lei, se for possível, para impedir a promulgação desta emen
da, até que o Congresso Nacional possa realizar outra sessão, a sessão do se
gundo turno. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a outra parte do meu discurso é, primei
ro, para registrar nos Anais, antes que outros o façam, o telegrama do Senhor 
Presidente da Repúbli{:a ao Senador José Sarney, que diz o seguinte: 

O TELEGRAMA 

.. Quefra aceitar minhas congratUlações Pài--sUa-â"ecidida parti
cipação nas votações de ontem (quarta-feira); no Congresso Nacio
nal. Nosso partido deu uma exemplar demonstração de unidade e 
coesão, quando 218 Deputados e 36 Senadores sufragaram - na 
primeira chamada- a decisão tomada em votação aberta de nossas 
bancadas. A confirmação do posicionamento partidário, através do 
voto livre dos parlamentares do PDS, evitou um impasse legal que 
privaria quase 4 mil municípios do exercício de sua autonomia, ex
pressa no funcionamento normal de seus poderes Legislativo e Exe
cutivo". 

Também ao presidente do PDS, Senador José Sarney o Presi
dente da República enviou telegrama, dizendo: .uNas votações de 
ontem, no Congresso NaciOnal, ficaram claramente demonstradas a 
coesão, unidade e capacidade de nosso partido em tomar decisões e 
implementá-las em virtual unanimidade. A emenda ontem aprova
da foi a única medida legal capaz de evitar que quatro mil municí
pios ficassem privados do exercício de suã autonomia atravês de 
seus poderes Legislativo e Executivo. Congfãtulo-me,- _portanto, 
com Vossa Exelência e com os demais membros da direção parti
dária, pelo resultado alcançado, e que recomenda a nossos correli
gionários ao meu apreço e afeto." 

Diz o Senhor Presidente da República, a "única medida legal". Nós co
meçamos perguntando a Sua Excelência: e as eleições? E Se a t<into se atrever 

o Partido do Governo, que busque a solução constitucional para o impasse 
pelo Executivo criado. 

Esquece-se o Senhor Presidente, ao telegrafar_ aos parlamentares do 
PDS, fato lamentável sob todos aspectos, que a temporaríedade dos manda
tos e]etivos é essencial à idéia de República, eis o que não pode padecer dúvi
da, e dispensa mesmo a invocação das lições dos mestres de direito público. 

Por outro lado, pelo menos até agora, Sr. Presidente, o Supremo Tribu
nal Federal, ao julgar a representação por inconstitucionalidade n'1 322, de 
1957, entendeu que o poder de reforma constitucional não vai ao ponto de 
admitir a prorrogação de mandatos porque: 

..A prorrogação de mandatos eletivos fere, flagrantemente, a 
forma representativa da República, imperativo constitucional vi
gente, que não pode ser arredado e o seu desrespeito importa em um 
triste despotismo." 

Isto quem diz é o Supremo Tribunal Federal. 
Abolir um pleito eleitoral e reconduzir por outro período ao cargo ocu

pado por aqueles que um dia foram representantes populares, equivale não só 
a tolher ao cidadão o direito de voto mas, sobretudo, submetê-lo à autoridade 
ilegítima. 

Constitui hoje princíPio sólido do ponto de vista doutrinário que a lei 
fundamental é, mais do que qualquer outro texto normativo. um conjunto de 
princípios que contêm ós valores fundamentais acolhidos pela sociedade. Es
tes princípios são, em última anãlise, postulados que encerram idéias-forças 
tidas como marco inicial de todo o sistema de poder. Abolir um princípio, nes
te contexto, Seria pura -e sírilplesmente revogar o postulado. Tender a abolí-lo 
é introduzir um preceito novo que com ele é contraditório, incompatível, an
tagónico ou inconciliável, de sorte que do conflito entre eles resulta um enfra
quecimento da idéia inicial. 

O sistema republicano-fCderativo, constituído sob o regime representati
vo, identificou-se desde o século passado com uma forma de governo onde 
Todo o poder polftico emana do povo e em seu nome é exercido. As funções le
gislativas e executivas, por serem eininentemerite políticas, devem tirar sua le
gitimidade do voto popular. 

Ruy Barbosa, reconhecidamente um dos mais importantes ideólogos do 
movimento republicano em nosso País, assim se manifesta: 

"O que dis-criminei. a forma republicana, com ou sem o epíteto 
adiconal de federativa, não é a coexistência dos três poderes, indis
pensáveis em todos os governos constitucionais, como a Monarquia 
ou a República. É sim a condição de que, sobre existirem os três po
deres constitucionaís, o Legislativo, o Executivo- e o Judiciário, os 
dois primeiros derivem, realmente, de eleição popular (Ruy Barbosa 
- Comentários à Constituição). 

Pontes de Miranda, seguramente um dos mais renomados juris
tas brasileiros, adotando a clássica distinção entre poder estatal (po
vo) e poder constituinte (exercido diretamente ou por delegados 
para elaborar a Carta) ensina: 

"O poder estatal decidiu que o Brasil é República, e ao povo foi 
reservado o dar aos seus dirigentes a autoridade política, 
acrescentando-se que, em nome dele, é que se exerce qualquer poder." 
(Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda Constitucional 
n"' I de 1969- Tomo l- Ed. Revista dos Tribunais- 2' edição, 2• 
tiragem - página 485). 

Quem exercita um mandato eletivo, por um determinado pra
zo, tem o seu mandato configurado por esse prazo. Prorrogá-lo é 
frustar a sua índole representativa; é retirar do mandato as con
dições e as qualidades de mandato e proporcionar, com isso, odes
respeito à Constituição, como neste caso, transformando a eleição 
di reta em indireta." .......... _,_ ......................... . 

O partido. jJoiS. que prega a manutenção de governantes nos respectivbs 
cargos por outro meio que não seja a eleição popular, investe co~tra a ordem 
instituída naquilo que tem de fundamental e torna-se, por conseguinte, um 
agente subversivo e perniCiOSo às instituições, sujeitando-se às penalidades de 
lei. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
E: triste, Portanto, assiStir o Senhor Presidente da República, neste mo

mento, tambéin investir contra a ordem instituída, naquilo que tem de fncla 
mental e, mais ainda, esquecendo-se do juramento que prestou de respeita:: a 
Constituição ·e as Leis. 

Repito, Sr. Presidente, com a minha responsabilidade de Senador. E tris
te, portanto, assitir o Senhor Presidente da República, neste momento, ta•n
bém investir contra a ordem instituída, naquilo que tem de fundamental. E 
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mais ainda, esquecendo-se do juramento que prestou de respeitar a Consti
tuição e as Leis. 

Tristes tempos. A história haverâ de registrar tais fatos e os julgarâ um 
d~ -

Que Federação ê esta, Sr. Presidente do Congresso Nacional, Senador 
Luiz Vian-a Filho? 

Que República é esta, Senhor Presidente da República, digno General 
João Baptista Figueiredo? 

O temporal O mores! Que tempo? Oride os costumes, Srs. Senadores? 
(Muito bem! Pal_ma.s.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Luiz Freire- Helvídio Nunes- Dinarte Mariz
Milton Cabral- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- João Calmon- Moa
cyr Dalla - Hugo Ramos - Valdon Varjão - Vicente Vuolo - Mendes 
Canale- Pedro Pedrossian - Paulo Brossard- Pedro Simon -Tarso du
tra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Estâ finda a Hora do Expe· 
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 357, de 198-0, 
do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos anais 
do Senado Federal, do pronunciamento do General Octávio Costa, 
em agradecimento à homenagem prestada ao exército brasileiro, no 
Clube Militar do Rio de Janeiro, pela ordem dos velhos jornalistas, 
por ocasião do Dia do Solc!ado. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será íCila a transcrição. 

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada. 

O JORNALISTA E O SOLDADO 

General Octávio Costa 

Palavras do General OctáViõ Costa, agradecendo, por delegação do Co
mandante do I Exército, General Gentil Marcondes Filho, a homenagem 
prestada, ao Exército Brasileiro, pela Ordem dos Velhos Jornalistas, no 
almoço-convívio, realizado no clube Militar, assfilalando o transcurso do Dia 
do soldado: 

Rio- "Do alto da ladeira do seu tempo vivido, o menino que resistiu a 
tudo nos assegura." 

Assim interpreto, cumprindo delegação do eminente chefe e amigo, Ge
neral Gentil Marcondes Filho, e valendo-me da sensibilidade do maranhense 
Bandeira Tribuzzi, palavras, gestos e intenções dos velhos jornalistas aos ve
lhos soldados, no marco das homenagens ao Duque de Caxias, o soldado
símbolo da Nação Brasileira. 

Devo confessar haver encontrado, desde logo, "o menino que resistiu a. 
tudo", em vossa opção primeira- tão simples, tão pura e, por isso mesmo, 
tão nobilitante - de reunião para a fraternidade jornalística e para o refúgio 
da vida da imprensa, sob o despojado e transparente título de "Ordem dos 
Velhos Jornalistas". 

Do "alto da ladeira do tempo vivido", velhos jornalistas e velhos solda
dos buscamos os traços da convergência, silenciamos eventuais divergências e 
dissensos, nos entendemos à perfeição. Mas para visarmos a verdadeira com~ 
preensão entre Imprensa e Exército (Forças Armadas, por extensão :e comple
ta identificação), entre nossos ofíciOS -e VOCações, entre nossas instituiões, de 
alto a baixo, é preciso amanhecer a existência. Daí por que encontro, na bus
ca do entendimento, pelos caminhos dos contrastes e confrontos, o sentido 
deste agradecimento. 

Amanheçamos nossa existência, sentindo, outra vez, as inquietudes, as 
irreverências e os afãs libertários dos começos de repórter setorista e a impul
sividade e energia dos capitães, para identificar diferenças de nossas peles e 
polpas, disigualdades resultantes de nossas missões diversas, no anseio de nos 
conhecermos, mais fundamente, uns aos outros, atendendo melhor a necessi
dade de nossa compreensão. 

~preciso, desde logo, reconhecer que o núcleo de possíveis incompreen~ 
sões no relacionamento entre soldados e jornalistas está em que enquanto o 
fato, para vós, é quase sempre iloticia~-pará nós outros, é informaçãb. E, para 

o jornalista, haverá de ser ainda mais notícia, com mais valia e mais. sabor, na 
medida em que for mais incomum; no que sensibilize toda a gente e se- faça 
coiicernente a cada- um; no que interesse ao bolso do cidaão e aos anseios do 
povo; no que afete os governos; no que sugira qualquer injustiça; no que pro
voque emoção e reação; no que envolva sensacionalismo e violênci~: assassi
natos, roubos, cataclismos, desintegração. Respeitemo-nos, portanto, reco
nhecendo que, enquanto somos oficiais do ofício da discrição e do sigilo -
que estâ na raiz da surpresa, um dos princípios fundamentais da arte da guer
ra - e assim voltados para dentro, infensos à notoriedade e promoção, vós 
sois voltados para fora, para a emoção e o alarido, cumprindo-vos tllevassar a 
vida e, a nós, apenas, guardá-la e resguardá-la. 

O jornalista é o homem de todas as paixões ou das paixões maís comple
xãs, sendo o soldado o das paixões simples ou de uma só paixão: a Pátria, o 
seu dever. 

Também é preciso lembrar que o processo decisório do militar exige cla
ra distinção entre aliados e adversários; que em nossos quartéis só pode haver 
uma ideologia, enquanto outras convivem em vossas oficinas; que nosSa ins~ 
tituição e nossa carreira devem ser fechadas, enquanto as vossas são abertas; 
e que, enquanto o produto do vosso trabalho é um bem de consumo diário, 
permanentemente executado, até mesmo antes de qualquer aprendizagem 
formal, o nosso é de consumo de exceção, sendo a nossa vida const~nte ades
tramento para um altíssimo e nobre dever que, nós mesmos, somos 9s primei~ 
ros a querer que o destino nunca nos exija. 

Po-r força de nossa formação para a ação diante do perigo, sbmos ho~ 
mens de-definições; de certeZas, de entusiasmos firmes, treinados ~ara fazer 
valer nossa vontade sobre a vontade do inim(go, enquanto vós, outnos, jorna
listas, podeiS vos dirigir para as indagações, as dúvidas, as suspicâdias, e ten~ 
des o vezo, quando não a obrigação, de reduzir as coisas às suas deVidas pro
porções e de desconfiar de planos, projetes, intenções, reformas, gbvernos e 
cruzadas. Em uma síntese: enquanto a confiança e a fé são alimentos indis
pensáveis do soldadO, o jornalista brasileiro, para me valer de expressão que 
encontrei em Hélio Pólvora, prefere ou precisa rir antes de crer. E es-ra é ara
zão para o extraordinário talento de nossa imprensa, além de outro$ talentos, 
no que se refere a huinorismo e caricatura, o sarcasmo, a maledicên,cia, a ver~ 
rina, a ironia e a gozação, motivo para que floresçam, no perpassar das ge~ 
rações, cada vez mais inspirados, os Gregórios de Matos e os Barões deItara
ré. 

Eis-nos, porém, identificados em tanta coisa mais profunda, e intima
mente irmanados, porque são semelhantes nosso amor à disciplina..._ na obe
diência às normas da profissão, nossa austeridade e frugalidade, o lidealismo, 
a renúncia e, acima de tudo, o mesmo espírito demissão, a exigir-no~ despren
dimento e sacrifício, em vossas pautas de trabalho e em nossas ordc;ns de ser
viço. 

Somos todos oficiais do ofício do primado da vocação, que menos se faz 
nos bancos escolares que no coração de cada um. E para comprovâ-lo, aqui 
está a .. Ordem dos Velhos Jornalistas" a confirmar a afirmação de saudoso 
chefe militar: .. Os velhos soldados se despedem mas não se vão".• 

Congregam nos nossos ofícios, irmãos no movimento, no risco, no ines
perado, na aventura, na luta contra o tempo -a exigir instantaneidade de 
iniciativas e decisões, e, afinal, no anseio de renovação, porque estamos sem
pre a mirar o futuro, para bem situar-nos em nosso tempo, e aqueles de nós 
que pous':irem no passado já não serão jornalistas, já não serão soldados. 

Nossas instituições são rriiligres do trabalho coletivo, do eppírito de 
equipe, do poder de cooperação, das messes da doação individual, porque 
jornais e quartéis são_colméias humanas, onde qualquer serviço é igualmente 
nobre, na diversidade de tarefas que variam desde o esforço manüal à mais 
complexa elaboração mental. 

Somos, a um só tempo, instrumentos de luta e de compreensãb entre os 
homens. 

Imprensa e FOrçã.s Armadas, a serviço do bem comum, ajudam a fazer a 
História; o soldado, por sua presença de exceção nas encruzilhadas ldo tempo; 
e o jornal, com sua permanência no transitório, como elo de uma só corrente, 
que torna o homem e a opinião pública solidários e participantes noJS destinos 
da humanidade. 

Integra-nos o mesmo amor à verdade, à justiça, à liberdade e à 'democra
cia, podendo imprensa e Forças Armadas, no Brasil, considerar~s~ entre os 
construtores da sociedade pluralista, a que se referiu o Papa João Paulo II em 
sua memorável fala aos homens de cultura. 

Eis, pois, por que são mais vigorosos nossos impulsos para o entendi
mento, a cooperação e a convergência; por que nos encontramos, no passa
do, ajudando a fazer a Independência, a Abolição, a República, e a conviver 
em difíceis crises de nossa evolução democrática. 
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Em todas as fases da vida nacional dos povos, a imprensa tyrn sido o 
arauto das aspirações populares e, não raro, segura orientadora de ~eus desti
nos, no exercício de sua nobre tarefa educacional. São palavras de! agradeci
mento do saudoso Marechal Mascarenhas de Moraes, aos notâvei~ esforços 
de nossos correspondentes de guerra, acre~centando que "destarte, no dramâ
tico desenrolar desta guerra, as democracias tiveram na imprensa (!los povos 
livres uma arma poderosa a serviço da verdade, da razão e dajusti~. Eis por 
que viemos encontrar rios campos de batalha mode"rnos, ao lado de soldados 
que empunham as armas em defesa da liberdade, outros soldados que mane
javam a pena a serviço da civilização". Era o merecido preito ao t~lento e à 
coragem de Raul Brandão, José Barreto Leite, Egydio Squeff e aos inspiradís
simos cronistas, aos quais tanto deve a história da FEB: Rubem Braga e Joel 
Sirveira, a cujo ladO, tene'nte ainda, no mesmo abrigo, testemunhel o drama 
que o levaria a escrever a inesquecível página uEu vi o sargento \\{olff mor
rer". 

Eis por que, anualmente, se renovam estes encontros de co:nfraterni
zação, primeiro, ainda na Associação Brasileira de Imprensa, no tempo do 
saudoso Presidente Danton Jobim, há onze anos atrás, em momento que o 
Ministro Lyra Tavares considerou ter sido um dos_mais gratos e inesquecíveis 
''do Brasil de minha geração". E, porque, graças à vossa hospitalidade e à 
vossa generosidade, temos nos reunido, nos últimos anos, nesta ordem mode
lar, com o privilêgio de ser saudados por homens do valor moral e intelectual 
de Joaquim Inojosa de Andrade, de Benjamim Moraes Filho, de Teóphilo de 
Andrade e desse infatigável pernambucano um pouco cearense, bisneto do 
grande tribuno e jornalista Antônio Vicente do Nascimento Feitosa_- nosso 
amigo Belarmino Maria, Austregésilo Augusto de Athayde, que soube inte
riorizar as virtudes do seminário, para ser melhor professor, jornalista, tribu
no, escritor, acadêmico, e cc-autor destacado da mais fecunda obra literária 
dos nossos tempos, a Declaração Internacional dos direitos Humanos. 

Eis por que, velhos jornalistas e velhos soldados, voltados ernpre para o 
futuro, para a renovação, para a mudança, para os destinos da Pátria comum 
e para a realização das mais legítímas aspirações do povo brasileiro, volto ao 
princípio para afirmar-vos a convicção de que, na vibração desses ideais mais 
altos, "amanheceremos a existência". 

Aqui fica, aos queridos velhos jornalistas, e, por extensão, a todos os jor
nalistas. o agradecimento do Exército, pela minha pobre voz, na generosa de
legação do General Gentil. 

Bem sei que, sem acrescentar nada de novo, pisei terieno pedregoso de 
contrastes e confrontos. Perdoai-me, amigos, o arroubo e a imprudência. F. 
que tentei rezar convosco o refrão de um velho poerria hebraico, cuja essên
cia, devendo-se à obsessão do vosso ofíciO, é fa·rii-béffi a víga mestra do carâter 
do soldado: 

"T.rês verdades há no mundo: a verdade e a verdade e o fulgor da verda
de." 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 358, de 1980, do 
Senador Almir Pinto, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena
do Federal, do artigo intitulado .. Carta Aberta a um Jovem", de au
toria do Senador Jarbas Passarinho, publicado no Correio Brazilim
se de 31 de agosto de 1980. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transáiçãó~ 

E a seguinte a matéria cuja- ti-ãfiscrição é solicitada 

CARTA ABERTA A UM JOVEM 

Jarbas G. Passarinho 

Um universitário paraense; Provavelmenfe aluno de ciênci3.s sociais, me 
endereçou uma carta, a que respondi, nos termos seguintes: 

Tão interessante é o assunto que v-OCC túita em sua carta recente, que lhe 
rogo desculpar-me se lhe dou a resposta publicamente. Não seria justo 
mantê-la nos estreitos limites de uma correspondência pessoal. 

Você censura. com elegância e polidez, o meu anticomunismo. Gostaria 
de ver-me "mais aberto às idéias novas, menos pr_eso ao preconceito e ao ana
~ronismo da guerra fria, e um pouco mais atento à expansão neofascista". 

Creia que me seria particularmente grato poder atender-lhe o reclamo. 
Entre nós, porém, há urna grande distância, que se mede pela experiência. A 
juventude, em regra, é antí-histórica. Assim tem sido ao longo dos tempos. 
Para ela só o presente e o futuro contam, mais este, aliás, que aquele. Para, os 
homens maduros, o que vale é a frase de Anatole FranCe, um autor que a sua 
geração já não lê: ••o passado é a única realidade humana. Tudo que é, é pas-

sado". Não me incluo entre os que admiram sem reservas esse conceito, mas 
na lição da história, quando analiso o presente e perscruto o futuro. Por isso, 
não posso deixar de sorrir-me quando você me fala de "idéias novas". Ora, o 
marxismo é velho de mais de um século. O "Manifesto Comunista", debatido 
em 1847, e trazido a público em 1848, não é tão P.ovo ass; .,, convenhamos. 
Estultícia seria negar que, desde então, o marxismo passu a ser itinerário 
obrigatório, referência inevitável do desdobramento do pensamento humano, 
em qualquer ordem a que pe~tença, filosófica ou religiosa, científica ou jurídi
ca, política sobretudo e até mesmo literãria, dado que o marxismo é uma cos
movisão. Novo, porêm, não o é. E mais: entre o que ele pregou e o que em seu 
nome se estatuiu, há uma enorme e frustrante diferença de substância, de 
qualidade. 

Milovan Djilas, que tem pago com o cârcere a sua dissidência apenas in
telectual, disse de si próprio: ••sou um produto do mundo em que vivo (o so
cialista). Ajudei a criâ-lo. Agora, sou um dos seus críticos". Foi ele o primeiro 
desassombrado autor da denúncia da "nova classe", aquela que substituiu a 
burguesia e se constituiu na burocracia política. Nas palavras de Djilas: "An
tigos filhos da classe trabalhadora são os mais afeitos membros da nova clas
se. Foi sempre destino dos escravos que seus representantes mais inteligentes 
e bem dotados se tornassem seus senhores. Neste caso, uma nova classe domi
nante e exploradora nasceu da classe explorada". A sociedade sem classes é, 
pois, das maiores ilusões que Marx criou, em teoria, quando pensou inspirar 
uma nova humanidade, em que homem algum pudesse explorar seu seme
lhante. 

Outra ilusão, e essa é terrível, consiste em_supor que o marxismo condu
ziria a uma sociedade livre e fraterna. As guerras entre nações comunistas 
(China x Vietnã, Vietnã x Camboja) destruíram o mito da fraternidade. 
Quanto à liberdade, o despotismo e a opressão, que foram justificados como 
essenciais ao desaparecimento da oposição burguesa, derrotada, ou da ação 
contra-revolucionária, e que deveriam ser amargos remédios temporãríos, es
tão presentes até hoje, nos países onde a revolução esmagou a burguesia faz 
mais de 60 anos. Enquanto nas revoluções burguesas os métodos impiedosos 
extinguem-se tão pronto cessa o período revolucinário, os comunistas des
troem seus inimigos declarados e, depois, os inimigos em potencial. A necessi
dade da unidade ideológica e do monopólio político levam inevitavelmente à 
tirania como estado permanente. Se você jã não estiver envenenado ao ponto 
de considerar Soljenitzin .. um agente da CIA", detenha-se na leitura arrasa
dora do "Primeiro Círcu(o" ou, mais chocante, do .. Arquipélago Gulag", e 
você compreenderá cofio o terrorismo de Estado se alimenta de si próprio, 
indefinidamente. Os comunistaS progressistas reconhecem o carâte'r opressor 
do regime soviético, a existência d-os campos de concentração e a corrupção 
do espírito. Estes fatos, porém, eles colocam em perspectiva, isto é, eles os re
lativizam, comparando com o futuro, invocando a sociedade sem classes, o 
reino dos fins, que justificam os meios, Assim, o problema não é tanto de sa
ber o que os opressores fazem, mas o que querem fazer. As intenções genero
sas sobrelevam os fatos trágicos, e nessa ilusão caem milhares de jovens, com 
seus espíritos desarmados e sua vocação natural de doadores. 

Pede-me você que atente para o ••expansionismO neofascísta". Quando 
acabou a 2• Grande Guerra, a União Soviética era a única nação comunista 
na face da terra. Graças a uma ação diplomática brilhante, Stalin alargou 
consideravelmente os _seus domínios. Incorporou nações satélites, no Leste 
Europeu. Das margens do Elba, na Alemanha, onde as tropas aliadas presas 
,ao Acordo de Yalta se detiveram aguardando os russos, a mancha vermelha 
avançou até o Adriático, cobriu os Balcãs, estendeu-se pela Europa Oriental, 
tudo entre 1944 e 1948, quando os Estados Unidos possuíam o monopólio da 
bomba atómica. Você mesmo os acusa de os maiores imperialistas da his
tória. Pois dispondo de uma arma fabulosa, para a URSS não tinha defesa, os 
Estados Unidos assistiram de braços cruzados ao esmagamento da democra
cia tcheca de Benes e à brutal aniquilação da resistência húngara, pelos blin
dadOS sOviêticos. Em 1949, cOmeçava a ocUpaÇão da Ãsia: caía a CorêÍa do 
Norte, seguindo-se-lhe a China, em 1950. Uma década depois já havia um im
pério com o qual nenhum Tzar ousou sonhar: ia do Adriático ao Mar da Chi~ 
na, passava pela Ãfrica e ancorava a 90 milhas dos Estados Unidos, na ilha de 
Fidel Castro. Hoje, enquanto em Cuba estaciona uma brigada de soldados 
russos, o Exército cubano, possivelmente o mais poderoso da América Lati
na. espraia seus corpos expedicionários na África; de Angola a Moçambique, 
do Congo à Etiópia, merecendo o chiste chinês, segundo o qual Cuba é o 
maior país do mundo, porque Htem seu povo nos Estados Unidos, sua capital 
em Moscou e seu cemitério em África" ... De sorte que quando você me fala 
do "imperialismo yankee, varrido do Vietnã", eu me pergunto quem é, afinal, 
o imperialista. Quando você m_e recomenda atentar para o expansionismo 
neofascista, eu me pergünto se você fala a sério, ou troça. 
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Quanto à nossa pobre América do Sul (eu preferiria grafar América lati
na), a democracia tem sido nela apenas como as rosas de Malherbe, de eféme
ra duração. Eu diria instantes de democracia, em países sem tradição demo
crática, ãinda à busca de padrões próprios. O regime capitalista que neles ví
ge, pleno de injustiças sociais, torr'ia-:..os mais vulneráveis. Mas não se engane. 
O socialismo que você imagina capaz de corrigir essas injustiças, esse socialis
mo com liberdade de que você fala tão fascinado, é um modelo em ser. Não es
tã provado em nenhuma nação do mundo, a menos que por equívoco se con
fundam os modernos Estados neocapitalistas voltados para o bem-estar (wal
fare state) com socialismo, que implica necessariamente a coletivização dos 
bens de produção. Você sonha com um socialismo de feição humanística e 
esse é um belo sonho, sem dúvida. 

Já não tenho, depois de ver o que ocorreu na URSS corno na China, em 
Cuba como no Camboja, na Tchecoslováquia como na Hungria, o direito de 
acreditar nessa utopia. Por isso, refugio-me no reforrriismó, no exato sentido 
que o Santo Padre acabou de pregar no Brasil, para desespero dos que preten
diam vê-lo abençoar o "socialismo cristão". 

Não lhe peço, porém, que adira a mim, mas tão~somente que ponha sob 
dúvida a natureza de sua fé, que me parece feita do crer sem provas, ou mes
mo contra as provas, o que é próprio da juventude, "um mal que passa com o 
tempo H. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 3: 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n9 627, de 1980 , do Projeto de 
Lei do Senado n~ 164, de 1978, do Senador Lázaro Barboza, que 
acrescenta alínea ao art. 29 do Decreto~lei n9 869, de 12 de setembro 
de 1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica, 
como disciplina obrigatóría, nos sistemas de ensino no País, e dá ou
tras providências. 

Em discussão a redaçào final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do .Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E a seguinte a redaçào final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n? 164, de 1978, que 
acrescenta alínea ao art. 2~ do Decreto-lei n9 869, de 12 de setembro 
de 1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica, 
como disciplina obrigatória, nos sistemas de t>nsino no País, e dá ou
tras provit.ências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l"' Ao art. 29 do Decreto-lei n"' 869, de 12 de setembro de 1969, é 

acrescentada a seguinte alínea: 

"Art. 2• ....•....•...•.............................. 

i) a compreensão, a preservação e a defesa dos direitos funda-
mentais do homem e das garantias individuais dos brasileiros." 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Atr. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE(Gabriel Hermes) - Item 4: 
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co

missão de Redação em seu Parecer n9 630, de 1980), do Projeto de 
Lei do Senado n9 83, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que 
altera a Lei n' 6.439, de I' de setembro de 1977, que institui o Síste· 
ma Nacional de Previdência e Assi_stência Social, e dã outras provi
dência. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, é a redação final dada corno aprovada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

~ a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do projeto de lei do Senado n9 83, de 1979, que al
tera a Lei n9 6.439, de 19 de setembro de 1967, que institui o Sistema 
Nacional de Previdência e Assistência Social,. e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São revogados os parágrafos 29, 3"' e 59 do art. 6"' da Lei n"' 

6.439, de 1 i' de setembro de 1977, que institui o Sistema Nacional de Previdên
cia e Assístência Social, e dâ outras providências. 

Setembro de 1980 

Art. 211 O parâgrafo 411 do art. 69 da Lei n9 6.439, de 19 de setembro de 
1977, renumerado para 2~', passa a vigorar com a seguinte redação:-

u§ 29 A assistência mêdica e farmacêutica aos acidentados do 
trabalho não está sujeita às limitações do parágrafo anterior." 

Art. 3~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 5: 

Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida pela Co
missão de Redaçào em seu Parecer n9 628, de 1980), do Projeto de 
Lei do Senado n"' 297, de l979,do Senador Franco Montoro, que 
garante ao empregàdo aposentado por velhice, a requerimento da 
empresa, indenizac.ão ern função do salário que percebia em ativida
de. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão, sendo a redação 

final dada como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento ln~ 
terno. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
E a seguinte a redaçào final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 297, de 1979, que 
garante ao empregado aposentado por velhice, a requerimC'nto da em
pÍ"esa, imlenizaçào em função do salário que percebia em atividade. 

O Cohgresso Nacional decreta: 

Art. I• O§ 3' do art. 8• da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, que alte· 
rou a legislação da Previdência Social, passa a vigorar com a seguinte re~ 
dação; 

"Art. 8' 

§ 3• A aposentadoria por velhice poderá ser requerida pela 
empresa, .quando o segurado houver completado 70 {setenta) anos 

- de idade, se do sexo masculino, e 65 (sessenta e cinco), se do femini
no, sendo nesse caso compulsória, e garantida ao empregado a inde
nização prevista nos arts. 478 e 477 da Constituição das Leis do Tra
balho, paga pela metade." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 6: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 27, de 1979 (n' 24(79, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do acordo bâsico de cooperação entre a República Federativa 
do Brasil e a Jamairia Árabe Popular Socialista da Líbia, celebrado 
em Brasília, a 30 de junho de 1978, tendo 

PARECERES, sob n's 620 a 623, de 1980, das Comissões: 
- de Relações Exteriores, favorável; 
- de Economia, favorável; 
-de Educação e Cultura, favorãvel, nos termos de substitutivo 

que oferece; e 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade do substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. 
Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 

A matéira irá à Comissão de Redação a fim de ser redigido o vencido para o 
turno suplementar. 

Ê o segUinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• 1-CEC 

(SUBSTITUTIVO) 

Ao Projeto de Decreto Legislativo n"' 27, de 1979. 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe Popular Socialista da 
Líbia, celebrado em Brasília em 30 de junho de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 
AIL }9 t:_ aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação entre a 

República Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe Popular Socialista da 
Líbia, celebrado em Brasília em 30 _de iunho de 1978. 
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Art. 2~? Todas as emendas ou alterações introduzidas no texto referido 
no artigo anterior só se tornarão efiCazes- e Obrigatórias para o País após a 
respectiva aprovação pelo Congresso Nacional. 

Art. 39 Este DCcreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 7: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 
14. de 1980, do Senador Jorge Kalume. que autoriza o Poder Execu
tivo a propor ao Conselho de Desenvolvimento Econômico -
CDE, a providência que específica, tendo 

PARECERES, sob n's 606 e 607, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Helvidio Nunes; e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão. 
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 

Senador Marcos Freire, para discutir o projeto. 
O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Para discutir. Sem revisão do 

orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Estamos aqui com um projeto de lei que é autorii:ativo ao Poder Executi

vo para que proponha ao Conselho de Desenvolvimento Econôrnico, CDE, 
um aumento de 8 para lO% e de 4 para 8% da arrecadação do IOF, destinan
do esses percentuais, respectivamente, ao Banco do Nordeste do Brasil e Ban
co da Amazônia. 

Eu teria duas considerações a fazer, Sr. Presidente. Primeira, é uma lei 
autorizativa. Parece-me um taltto quanto inócua a proposta, desde que nós 
sabemos que coisas desse tipo o Senhor Presidente da República, quando 
quer fazer, faz e tem feito", sem precisar dessa delegação. Na hora em que ele 
quiser propor, ele o faz. E, se não me engano, h3.veria até uma orientação já 
assente de evitar propostas dessa natureza, exatamente porque se dá essa de
legação à Presidência, ao Executivo, que, muitas vezes, não toma nem conhe
cimento dessa delegação. Acho que o Governo é tão forte, que se dispensa de 
receber delegações .desse tipo, porque não só nesse campo, mas em quase to
dos os campos da legislação, ele age assim, com uma desenvoltura muito 
grande. Esta é a consideração que eu faria, em primeiro lugar. 

Mas, admitindo a procedência da iniciativa, o cánvencimento da-oportu~ 
nidade dessa delegação, e nesse sentido estariã, inclusive, abertO a -conversar 
com o autor da proposição ou seu partido, restaria um outro aspecto do 
problema que nos parece discriminatório. t que se dá à região da Amazônia, 
através do Banco da Amazônia, um quinhão maiOr do que se destinaria ao 
Nordeste brasileiro. t verdade que se procura justificar essa desigualdade de 
tratamento tendo em vista a ârea territorial da Amazônia. 

ÜI:'a, se se duplica a parte d"a Amazônia Por- que não se-duplicar, também, 
a do Nordeste? Embora o Nordeste territorialmente seja muito menor que a 
Amazônia, ele tem uma população muitas e muitas vezes maior. Em conse
qüência, se a sua agência desenvolvimentista, que é o Banco do Nordeste, 
passa a dispor de mais recursos, evidentemente que é para atender aos proble
mas económico-sociais de uma região extremamente populosa, como é a re
gião de onde eu provenho; região que abarca, praticamente, um terço da po
pulação brasileira. Conseqüentemente, esse é um outro aspecto que me pare
ce teria que ser examinado com mais profundidãde. 

O ilustre autor desta proposição não se encontra presente, mas deixo re
gistradas essas minhas dúvidas, esses meus questionamentos, de tal forma que 
a matéria possa ser melhor aprofundada. 

Sr. Presidente, eram as considerações que desejava fazer no momento. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Encerrada a discussão, o 
projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do 
Regimento Interno. 

O projeto irá à Comissão de_ Redação. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Sr. Presidente, peço a veri-
ficação de votação. - -

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Sr. Presidente. pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a palavra V. Ex•, pela 
ordem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem)- Perdão. 
mas o artigo do Regimento é muito claro, V. Ex•, pôs em votação. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Não, V. Ex• anunciou a 
votação, deu o resultado, sem colher votos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Bom, não vou discutir 
lateralmente com V. Ex•; vou ouvir apenas. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Se o nobre Líder me permite. 
gostaria de esclarece~ ao nobre Senador Marcos Freire que se trata de um 
projeto que não vai à votação. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Não vai à votação?! 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Não. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE)- Então o equívoco não é 
apenas meu. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Art. 315: 

"Encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, o 
projeto será dado como definitivamente aprovado, sem votação, 
salvo se algum Senador requerer seja submetido a votos." 

O que aconteceu é que V. Ex• pediu verificação, mas ele não foi submeti
do a votos. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- li que as coisas aqui pas
sam, às vezes, tão rapidamente, que a dúvida foi gerada. Houve até quem ti
vesse assistido à votação. A Presidência agora está dizendo que não houve vo
tação. O Líder do Governo disse que houve. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em segundo turno, não. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Então, vê V. Ex• como 
realmente a condução dos trabalhos não está permitindo u·m conhecimento 
por parte do Plenário. Há um conflito aqui: o Líder do Governo diz que hou
ve, o Presidente do Senado disse que não houve votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- V. Ex• me permite? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Houve a primeira votação ... 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Houve apenas anúncio 
da aprovação, não houve votação. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Eu aceito a retificação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- V. Ex• me permita, nobre 
Líder. Projetes desta natureza são aprovados em primeiro turno; se aprova
dos em segundo turno é que não mais entram em votação. Vou ler novamente 
o art. 315. 

.. Encerrada a discussão em segundo turno"- porque em pri
meiro turno o projeto COrreu normalmente e foi aprovado - sem 
emendas- que é o caso- o projeto será dado corno definitivamen
te aprovado, sem votação, salvo se algum Senador requerer seja 
submetidO- a-VOfõs; -o que--não ocorrell:"-

Quer dizer, em primeiro turno ele foi realmente submetido à votação. No 
segundo turno não será submetido à votação, decorreu normalmente, salvo se 
algum Sr. Senador tivesse requerido que fosse submetido a voto, o que não 
ocorreu. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Agradeço o esclarecimen
to de V. Ex• Sem dúvida alguma o Regimento reflete bem o espírito da nossa 
época: evitar votações tanto quanto possível. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A matéria aprovada, nos ter
mos do art. 315 do Regimento Interno, vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 14, DE 1980 

Autoriza o Poder Executivo a propor ao Conselho de Desenvolvi
mento Econômico - COE, a providência que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I I' Fica o Poder Executivo autorizado a propor ao Conselho de 

Desenvolvimento Econômico - COE, aumento, de 8% para lO% e de 4% 
para 8%, da arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, 
destinada, respectivamente, ao Banco do_ Nordeste do Brasil S.A., e Banco da 
Amazônia S.A., a partir do exercício financeiro de 1981 até o del986. 

Art. 29 Esta Lef entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Esgotada a matéria constan
te da Ordem do Dia. 

Çom a palavra o nobre Senador Jarbas Passarinho, que dispõe de uma 
hOTé.\f.• uq~a vez que vai falar por cessão do Senador Almir Pinto. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Líder da Maioria. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem reviSão-do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Pretendia, inicialmente, corresponder ao discurso do ilustre Senador Ita
mar Franco, que _o fez em nome da Liderança do seu Partido, mas não posso 
deixar de fazer um comentário às declarações finais do Senador Marcos Frei
re ao que acaba de acontecer. 

Por aí se verifica claramente o seguinte: a Oposíção tem uma interpre
tação muito síngolar das coisas. Se não for aquela com a qual ela se põe de 
acordo, serâ violência. O Regimento é conhecido, e o nobre Senador Marcos 
Freire entrou nesta Casa quando começava o meu segundo mandato. Desde 
.:ntào o Regimento é conhecido. E o Regimento sempre, nesse art. 315, disse 
isso e -mais; tem sido uma praxe entre as lideranças da Casa não fazer verifi
cação de votação, no segundo turno, quando a matéria é aprovada em pri
meiro. 

Há dias, aqui mesmo, para cumprir essa posição ética, passou, em segun
do turno, um projeto do Senador Orestes Quércia, que era um projeto que se 
poderia dizer que passou-despercebido pela Maioriã da Casa, porque nenhu
ma referência tinha, por exemplo, à chamada Lei Falcão; referia-se apenas a 
um Código Eleitoral de 1965. E, uma vez verificado que fora aprovado por 
votação simbólica em sessão anterior, não pedimos verificação de votação e 
deixamos que o assunto fosse à_ Câmara. 

Não conheço, praticamente aqui, desde que estou no Senado, um pedido 
de votação expressa, interrompendo a seqUência com que a Mesa se compor~ 
ta, normalmente no caso. 

O que esta ~crito, se reouvíssemos aquilo que o Presidente Gabriel Her
mes anunciou, ele diria que o projeto ·é dado como definitivamente aprovado. 

Ora, se algurn de nós deseja que o projeto não seja dado como definitiva
mente aprovado, em segundo turno, e se algum de nós quer quebrar, em defi
nitivo, a regra étiCa ·que existe entre as Lideranças, deve antecipar-se a este 
anúncio) na hora em que o Presidente declara encerrada a discussão da ma
téria. 

Mas, se não foi possível, por um lado, S. Ex•, com a flexibilidade que 
Deus lhe deu, ataca por outro. Então, não Sendo :nais possível discutir oRe
gimento, este, agora, é o retrato dos tempo_s, em que não se faz votação, 
quando se fez votação em primeiro turno. Talvez S. Ex• estivesse ausente, e 
tanto deveria estar que não disc_utiu a matéria que lhe pareceu pertinente, que 
era a diferença- de tratamento entre Norte e Nordeste. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se eu não resumi errado o discursQ 
do Senador Itamar Franco, em nome do seu Partido, tratou, primeiro~ de 
acusar-nos, à 1-:laioria do Congresso e ao Presidente da República de violação 
da Constituição, Crime, como todos nós sabemos! Segundo, ao Presidente da 
Casa, eventualmente Presidente do Congresso Nacional, de violador delibe
rado do Regimento da Casa, por várias vezes; e, em seguida, S. Ex• desenvol
veu o raciocínio de maneira que posso começar, exatamente, por esses dois 
tópicos fundamentais. 

Onde terá havido a violação da Constituição'? S. Ex• e o nobre Senador 
Mendes Cariale, como estudiosos da Constituição e das leis brasileiras, chega
ram até a apresentar recursos ao Supremo Tribunal Federal contra a trami
tação das emendas que pretendiam uma prorrogação que hoje !: lei. S. Ex• 
bateu à porta mais alta da Justiça do Brasil, foi ao Supremo Tribunal Federal 
e recebeu, por unanimidade, a negativa do pleito que fazia, que era pôr abai
xo a liminar que foi concedida. De maneira que, como não sou jurista e nem 
tenho os assessores que me podem fornecer matéria abundante neste campo, 
com citação de eruditos juristas brasileiros, prefiro acreditar na solução da
queles que passaram a vida distribuindo justiça e que declararam, de pronto, 
que não havia nenhum ferimento, nenhum dano à Constituição brasileira 
com as propostas de emenda constitucional apresentadas. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço V. Ex• sempre 
com prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PM DB- MG)- Nobre Senador, V. Ex• quando 
da minha fala ora prestava atenção, ora não prestava e não me interrompeu, 
pela sua costumeira educação. Eu não quero interromper V. Ex• Vou escutá· 
lo, silenciosamente. É só para dizer que V. Ex•, de pronto, comete um grande 
equívoco e que no final do seu pronunciamento eu lho mostrarei, se me for 
permitido. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, eu lhe devo uma 
pequenina explicação, pequenina para V. Ex• mas, talvez, seja grande para 
mim. Eu pretendia estar atento da primeira à última palavra de V. Ex• por
que, no mínimo- no mínimo -ainda que contra mim, elas me enriquecem. 
Acontece que V. Ex', nesta Casa, já há dois terços que nós estamos do nosso 

mandato, sabe como é difícil um de nós poder prestar atenção ao orador: às 
intercorrências, inclusive eu apelei para a polidez de um jornalista para que 
eu só respondesse à pergunta dele, depois de ouvir V. Ex• Veja como V. Ex', 
de algum modo, não me faz justiça quanto ao interesse qlie tinha de: beber-lhe 
as palavras. Infelizmente, não pude ficar pregado ao assento do Senado, do 
primeiro ao último minuto que V, Ex• falou. Mas, o fundamental eu já havia 
notado: V. Ex• declarou que havia uma violação da Constituição, e tanto 
quanto todos nós sabemos, porque é público, V. Ex'- bateu às portas do Tri
bunal, recorreu contra uma decisão da Casa de não interromper a tramitação 
da proposta. E essa decisão que era baseada exatamente no ferimento da 
Constituição, no seu princípio federativo - era o argumento - então, no 
meu entendimento, estou pronto a rever caso errado. Eu parti da idéia de que 
a liminar concedida e mantida por unanimidade, ela respondia pelo assunto. 
Mas vejo que devo ter me equivocado, porque S. Ex• prometeu fulminar o 
meu argumento ao fin_al do meu discurso. 

-Ora, falou S. Ex• também, da violação do Regimento e nisso volto a 
mostrar a suscetibilidade das Oposições: ela é extraordinâria. Devo, evidente
mente, num dever de justíça salientar que ê muito diferente a forma pela qual 
a suscetibilidade das Oposições se expressa nesta Casa, daquela pela qual ela 
se expressa na outra Casa. Por isso tem sido possível, aqui, discutirmos e ar
gumentarmos com maior ou menor veemência, com maior ou menor calor, 
com a irritação que é própria dos homens quando se deixam irritar, embora 
haja algUns que são mais tranqüilos e não se deixam, sequer contaminar de 
emoção: conheço, aliás, poucos neste campo. Mas, voltaria a dizer: quando 
alguma coisa é feita de maneira que a Oposição admite que estâ errada, aqui 
del-rei õ brado e, em seguida, uma acusação ao autoritarismo, à atrabiliarie
dade, à violência por parte daqueles que detêm o comando da sessão ou de
têm a Maioria. Eu entendo, entendo a irritação natural da Minoria quando, 
numa batalha que lhe parece vital, ela não logra vitória. Entendo a obstrução, 
embora na minha vida parlamentar eu tivesse que ser educado para entender 
isso, a obstrução sob todos os tipos de recursos, alguns não muito éticos~ mas 
de qualquer maneira é uma vida parlamentar que em qualquer Parlamento li
vre do mundo se exercita. O que não entendo é que as pessoas admitem que 
são as únicas capazes de interpretar o Regimento e as únicas capazes de nesta 
interpretação serem fiéis aos princípioS da lei. Por exemplo: O nobre Senador 
Itamar Franco mostrou como se fosse uma evidência irrecusãvel, incontrastá
vel, o espelho da Ordem do Dia. E S. Ex• que também pode cometer os seus 
equívocos disse que eu argumentara com o art. 77 ou qualquer coisa do Regi
mento Comum. Não é isso. Nunca me referi a esse artigo; referi-me aos arts. 
81 e 5 I do Regimento Comum, 

Vou lê-los para os meus colegas. No art. 81 do Regimento Comum se diz 
o seguinte: 

.. Art. 81 Aprovada em primeiro turno, a proposta voltarâ à 
Comissão Mista, que terá o prazo de48 (quarenta e oito) horas para 
elaborar a redação para o segundo turno. 

Parágrafo únicO. serâ dispensada a redação se a proposta for 
aprovada sem emendas." · 

Vamos juntar isto ao art. 51. 

.. Art 51. Concluída a votação, a matéria voltará à Comissão 
Mista para a redação final, ficando interrompida a sessão pelo tem
po necessário à sua lavratura, podendo, entretanto, ser concedido à 
Comissão prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua ela
boração." 

§ 2'<' Serâ dispensada a redação final se o projeto for aprovado 
sem emendas ou em subsitutivo integral, e o texto considerado em 
condições de ser definitivamente aceito." 

Foi escrupulosamente o que se deu na tramitaÇão conjunta das Propos
tas n9s 51, 52 e 53. 

Como o substitutivo do nobre Senador Moacyr Dalla foi aprovado sem 
emenda::. é óbvio - desculpem-me os ilustres Srs. Senadores - que eu tenha 
de me socorrer do Conselheiro Acácio, mas é óbvio que não havendo emenda 
não há nova redação. Não havendo nova redação, o avulso é o mesmo, é ab
solutamente o mesmo. Por outro lado, o nobre Senador, ao mostrar o que pa
receu a ele a prova irrefutável do crime contra o Regimento, exibiu o espelho 
da Ordem do Dia, onde se vê, à mão, manuscrito portanto, o preenchimento 
da hora. O espelho aqui estava em 4 de setembro de 1980, às ... - horas em 
branco. Facílimo de explicar. Em vez de socorrer, como ainda ontem S. Ex• 
socorreu ao apartear o Senador Dinarte Mariz, num momento triste, triste do 
nosso relacionamento no Senado, quando um colega nosso é agredido pes
soalmente, socorreu S. Ex' em dizer que foi alguma coisa tramada na calada 
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da madrugada, na calada da noite dando a impressão de assalto, assalto con
tra a Constituição. 

Ora, o que se deu? Primeiro já afirmei, quando contraditei uma questão 
de ordem, levantei, para o Presidente Luiz Viana que presidia a sessão, exata
mente esse argumento: substitutivo íntegro; aprovado na íntegra. Nenhuma 
nova redação. E o Regimento justamente ampara esse procedimento, o qual 
não foi aliás a primeira vez na vida deste Congresso. Em seguida posso mos
trar a V. Ex• que há um defeito básico de argumentação, no meu entender, 
com o respeito que sempre tive pelo ilustre representante de Minas Gerais, 
quando ele me parece haver confundido Ordem do Dia com avulso. Nada in
clusive exige. E inclusive o art. 33, do Regimento Comum, diz assim: 

uos avulsos das matérias c:mstantes da Ordem do Dia serão 
distribuídos aos Congressistas com a antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas." 

Em casos normais, é claro. Está registrando para o caso normal. A ex
ceção está no parágY.afõ ú.iiiCo qUe eu acabd de ler e no § 29 do outro artigo. 

Ora, nem se diz que a Ordem do Dia é obrigada a ser distribuída com o 
mesmo prazo de antecedência Cori:f-Cjue se refere o Regimento aos avulsos. 
Aqui está. Entretanto, a Mesa, que tem obrigação de fazer o acompanhamen
to dinâmico das sessões e o calendário que é previamente dado aos Líderes 
para exame, que é o calendário mensal, o qual softe alterações devido a essas 
coisas conjunturais, a Mesa zelosamente preparou-se para desde logo distri
buir a Ordem do Dia para as sessões seguintes-. E aqui tenho eu, em mãos. 
Havia já impresso este espelho da Ordem do Dia para a sess3.o de 4 de se
tembro às 19 horas, quer dizer, seria a sessão da noite de 4 de setembro, para 
tratar de assuntos que não eram pertinentes às matérias em votação naquela 
madrugada. Tanto não eram que se diz: 

''Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons
tituição n'i' 37, de 1980, que dispõe sobre a estabilidade dos servido
res públicos." 

Era esta matéria, e mais urna segunda, que era a Proposta de Emenda à 
Constituição n'i' 40, de 1980. 

Eu e:xpliquei isto à noite, depois do ato indelicado da Oposição de 
retirar-se do plenário, para efeito não apenas retórico verbal, mas visual, para 
as galerias que lá se encontravam comandadas, que lá se encontravam morri
toradas para fazerem o que fizeram, e apenas pelo seguinte: porque, havendo 
uma sessão marcada, em seguida, para a noite, esta sessão foi procrastinada, 
procrastinada pelas manobras prorrogaciOrtistas no tempo, da Oposição. A 
Oposição procurava prorrogar o tempo, atê: Que cada tempo de sessão de
fluísse, até que cada tempo desta acabasse. Para quê? Para evitar que a Ban
cada de Maioria do Partido Democrático Social, na Câmara como no Sena
do, permanecesse mobilizada para votar. Entendo. É um jogo democrático 
correto, um jogo parlamentar, escrupulosamente parlamentar. 

Aliás, quem faz política estudantil, e fez, sabe bem que também se jogou 
sempre nesse sentido, quando certas minorias querem preponderar. Elas 
prorrogam no tempo o debate, tumultuam, até que passam a maiorias even
tuais e votam. Mas não se contava, talvez, q1:1e, CC?m todas as vicissitudes pes
soais, refiro-me a Congressistas doentes, as Bancadas do PDS, na Câmara 
como no Senado, permanecessem mobilizadas ao longo de toda a madrugada 
para votar. 

Ora, com uma última interrupção, fez-se mais uma prorrogação por 
duas horas. Com isso, a sessão terminava cerca de II horas e 40 minutos da 
noite, exatamente quando estava usando da palavra o Líder Freitas Nobre. 

Foi levantada uma questão de ordem, que o Presidente deferiu, que é ou
tra questão a discutir, que poderemos discutir profundamente, sobre o início 
da votação. Se tomarmos o-Regimento Comum, nós vamos verificar que o 
encaminhamento da votação está embutido na votação, é parte do processo 
de votação o encaminhamento e, depois, a votação propriamente dita na to
mada nominal dos votos. 

Com isso, a sessão passou da meia-noite e, em conseqüência, foi preciso 
que a Mesa, com rapidez, preparasse a Ordem do Dia para a sessão. que esta
va sendo indefinidamente procrastinada. Aqui está o espelho original quere
cebi da Mesa. 

Da mesma Ordem do Dia que estava aqui preparada foi aproveitado o 
seu cabeçalho e colocado o assunto, que seria a discussão, em segundo turno, 
e guardado neste quadrilátero o espaço para definir a hora. Essa hora só po
deria ser definida quando a sessão concluísse e quando o Presidente anuncias
se a convocação de outra sessão. Quando o Presidente anunciou que seria 
convocada para as 02:00 horas, diligentemente, a Secretaria da Mesa preen
cheu, a mão, a hora, o que ágora é apresentado como prova irretorquível de 
um crime. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MO)- E é, Ex' Vai ficar a argumen-
tação de V. Ex• e vai ficar a minha argurrientação. V. Ex• jâ disse que os meus 
argumentos não o convencem. Eu vou buscar novamente o regimento, Ex•
e me permita, neste breve aparte, porque eu não queria interromper V. Ex• V. 
Ex•. quando leu o art. 33, deve ter visto Seção 11. Da Ordem do Dia. O art. 33 
é claro, Ex•, ele é claríssimo: 

Art. 33. Os avulsos das matérias constantes da Ordem do Dia 
serão distribuídos aos Congressistas com a antecedência mínima de 
24 (vinte e quatro) horas. 

Então, veja V. Ex• que, ao se distribuir isto aqui às 2 horas da manhã, 
convocando uma reunião para a mesma hora- 2 horas da manhã- isto não 
poderia ser feito. V. Ex• pode sorrir ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Itamar 
Franco, V. Ex• estava rindo ainda agora e eu não me perturbei. Estou vendo 
que V. Ex• acaba de me dar o melhor argumento, e vou-lhe provar jâ. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Eminente Senador Jarbas Pas
sarinho, eu quero dizer-lhe apenas o seguinte: eu não vou interromper mais. 
Apenas não quero que fique nos Anais somente a fala de V. Ex• e eu, presen
te, quieto. Vou mais longe, Senador Jarbas Passarinho. O Sr. Presidente po
deria ter dito: a sessão vai ser às 2 horas da manhã, mas nunca, nunca, Sena
dor Jarbas Passarinho, no dia 4 de setembro. Eu me socorro não só do Regi
mento Comum do Congresso Nacional... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu vou me fixar no art. 
33, a que v: CX" -se---referiu. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Eu me fixei só nele e me fixo só 
nele, Senador Jarbas Passarinho, mas para lembrar V. Ex'- a importância da 
Ordem do Dia. V. Ex• tem també~ o Regimento Comum do Congresso Na
cional, f!la_s tem também da omissão dele, o que diz o Regimento Interno do 
SenaaO-Federal: V. Ex• diz que não é importante a Ordem do Dia. Como não 
é importante?_Quando o Presidente anuncia a Ordem do Dia para a sessão se
guinte, ele é obrigado a publicar essa Ordem do Dia no Diário do Congresso 
Nacional. É o que diz o art. 193 do Regimento do Senado Federal: 

At:t. 193. A Ordem do Dia será anunciada ao término da ses
são anteriof, publicada no Diário do Congresso Nacional e distribuí
da em avulsos antes de iniciar-se a sessão respectiva. 

Nem publicado foi no Diário do Congresso- Nacional. Foi violentado, no 
meu entendimento. Não, talvez, no de V. Ex• Foi violentado e continuo insis
tindo aqui, sob minha responsabilidade. O Presidente do Congresso Nacio
nal, que merece todo o nosso apreço, no meu entendimento o violentou ao 
realizar, em segundo turno, sem a Ordem do Dia devidamente publicada no 
Diário do Congresso Nacional, sem os avUlsos e Sem a antecedência mínima de 
24 horas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- P'\)- Recolho, com prazer, 
o aparte de V. Ex' 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não vou interromper mais V, 
Ex'. a não ser no final. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS~- PA)- V. Ex• me dará sempre 
o prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Eu só vou interrompê-lo no fi
nal, Ex•. para mostrar o erro da fala de V. Ex•,_np iníc_io, quando se referiu à 
decisão do Supremo Tribunal Federal. Tenho em mãos, aqui, o parecer do 
nobre Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal e tenho a certeza de que 
V. Exf. vai reconhecer que errou. -

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Estou pronto, humil
demente, a receber a lição de V. Ex• Não há problema. Se V. Ex• der-me a 
lição que venha a me convencer, V. Ex• já acertou que eu estou pronto a reco
nhecer ter errado. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não vou dar lição a V. Ex•, nem 
humildemente, nem de outra maneira. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Senador Itamar Fran
co, já não seí como escolher as palavras para debater com V. Ex•, porque to~ 
das as minhas palavras ferem V. Ex• TOdas. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Não, em absoluto. 

, O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS-PA)- Se eu rio, V. Ex• se irri
ta ... 
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O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não, se hã uma coisa que não te
nho & w::anhamcnto em discutir com V. Ex• A sua ironia não me faz mal, a 
~u<.~ gentileza não me faz mal, porque eu já me acostumei também a ela nesses 
tini~ tt.:rços tlc nossa çonvivência. Não tenho nenhum receio de conversar com 
V. l·.x• 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas quem disse que V. 
1-.x" tem? Não quero sair para uma discussão que, inclusive, não ajuda ao Se
natlo. Entre nós, ao contrário, acho que nada abala uma amizade que foi soli
tlil'i<.:a<.la :H.pJí. Agora, a discussão em Plenário fica realmente dificil porque V. 
Lx~ parece supor que tenho sempre uma intenção no recôndito do meu pensa
mento. Estou pronto para receber a lição, se ela for uma lição; se não for, evi
tll!ntcmcntc, cu não aceito. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• sabe do respeito e da 
.amizatll! cm que o tenho, mas, evidentemente, nós temos diferenças de po
,..,içôes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- É claro. E agora mes
mo diferentes num assunto eni que V. Ex•, como ~ngenheiro, e eu, como toca
tio r de Lambo r. não é exatamente a especialidade de cada um, mas tambêm 
nflo é preciso ser bacharel cm Direito para interpretar o Regimento Interno. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Esta argumentação de V. Ex•, 
de que sou engenheiro e V. Ex• um tocador de tambor, também não serve. 
Nós todos estamos aqui para discutir e estudar o assunto. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agora veja V. Ex•, que 
é um homem tii.o zeloso com o regimento Interno, como V. Ex• o molesta, 
volta e meia. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Aíjã foi o abuso da amizade. 
Perdoe-me. 

O .'iR .. JARRAS 1'.-\SSARJNHO (PDS- PA)- Eu provarei a V. Ex• 
que ontem não foi. Eu aceitO a justificação, agora, porque ela me agrada e me 
honra, porque realmente me honra ter V. Ex• como amigo. 

Mas. vejam os nobres Srs. Senadores exatamente até onde vai, no meu 
entender, a interpretação apaixonada do Senador Itamar Franco. Ele jogou 
contra mim o artigo que eu citei. Para quê'? Notem os Srs. Senadores o que 
diz o art. 33 do Regimento Comum, outra vez, e espero que seja útil: 

"'Art. 33. -Os avulsos das matérias constantes da Ordem do 
Dia serão distribuídos aos Congressistas com a antecedência míni
ma de 24 (vinte e quatro) horas." 

S. Ex~ exibiu a Ordem do Dia e não disse que a Ordem do Dia não foi 
distribuída com antecipação de 24 horas, isto é, o avulso das matérias. Não 
está t•sr.:rito aqui que a Ordem do Dia tem o mesmo tratamento dos avulsos 
das matérias. Então, aí está provado, claramente, que eu não preciso voltar a 
este texto. E. como se diz numa linguagem de advogado, que sempre, aliás, 
achei muito pedante, por me parecer estranha, é despiciendo voltar a este as
sunto. 

Volto, entretanto, a outro ponto. 
S. Ex~ me interrompeü~ para agnido meu, no momento em que eu co

meçava a dizer o que havia acontecido._Mostrei a Ordem do Dia, aquilo que a 
Mc.•;a chama de "espelho". E mais ainda, Srs. Senadores: a própria matéria 
que aqui acompanha as Ordens do Dia e os avulsos que se encontram acom
panhados são uma cortezia e um zelo da Secretaria da Mesa, porque a obri
gação seria apenas indicar a Ordem do Dia, e cada um de nós deveria ir bus
car. no loc.:d próprio da distribuição, os avulsos. Ajuntada se faz agora como 
se faz agora também, corretamente, no meu entender, a publicação que se 
pretende transcrever nos Anais, depois que o nobre Senador Dirceu Cardoso 
requereu isso em Plenário. Porque aqui votávamos até matéria que seria 

.transcrita sem sabermos o que estávamos transcrevendo. Por quê? Porque 
p:m.t cada um de nós saber era obrigação preliminar ir à Sala dos Avulsos e 
pedir os documentos. 

Mais ainda. Havia. portanto, a sessão marcada, como disse. Aproveit-ou
se o espelho que zelosamente se pôs à mão às 2 horas da manhã, porque foi a 
hor~1 que o Presidente Í11dicou que a sessão seria recomeçada, sessão- insiSto 
- que deveria ter sido iniciada às 21 horas do dia anterior. Em seguida, o 
nobre Senador Paulo Brossard, que hoje pela manhã me telefonou dizendo 
que se ausentaria de Brasília. assQmou à tribuna e todos nós vimos que ele, 

com f:mse na Constituição de 1946, fez uma fala extremamente contida, mos
trundo que era um grave precedente que o Presidente da Mesa estava toman
dtl, ao fa;cr voL<Ir uquela matérüt imediatamente após o primeiro turno. Mas 
!ouvav;J.se nu Constituiçii.o de 1946, mostrando que a Constituição de 1946 
exigia um pmzo de vários dias entre uma votação e outra votação, e nós estâ
V<tmos louvados predsamcnte no diicito positivo atual e, conseqüentemente, 

nos Regulamentos, nos Regimentos da Casa, que decorrem desse direito. En
tão, fui eu à tribuna, e foi o úriico momento em que um homem do meu Parti~ 
do pôde falar- e disso não se trata- fui eu à tribuna para lastimar, edis
cordar do Senador Paulo Brossard- e peço desculpas aos Srs. Senadores por 
ter de repetir o argumento. Disse eu: esta sessão que se inicia às 2 horas, rigo
rosamente do ponto de vista regimental marcada, esta sessão seria a primeira 
para a discussão, em segundo turno, da matéria. Se a Oposição tivesse regis
trado, pelo menos dez dos seus membros, na Câmara e no Senado, para fazer 
a discussão a 20 mínütos cada um, e se a Oposição não tivesse esgotado a sua 
energia na sucessão de questões de ordem inteiramente sem sentido, ela pode
ria ter entrado pela madrugada e amanhecido, discutindo a matéria sem que 
ela pudesse ser votada. Nem precisaria haver o apelo para Libelus ou coisas 
parecidas. Seria ex3tamente um comportamento de parlamentares civiliza
dos. E mais: a Mesa ainda seria obrigada a marcar uma segunda sessão, se 
não tivesse concluído a discussão. E, ainda nessa segunda sessão, provavel
mente, nós nãO teríamos tido a oportunidade de votar, senão em uma tercei~ 
ra, quando então se tivesse concluído definitiVamente a discussão. 

Disso abriu mão a Oposição. E abriu mão por quê? Pelo gesto, que eu 
reiteradamente condeno, de preferir- aliar-se a um segmento mínimo da popu
lação brasileira, arregimentado, a aliar-se ao Congresso Nacional. 

Foi o Congresso o atingido. Queiram os Srs. Senado_res da Oposição ne~ 
gar isso ou não, foi o Congresso o atingido, possivelmente, basilarmente atin
gido. E não tivêssemos nós - depois da cena vandálica lâ realizada, deste 
abuso que não se encontra jamais no Senado, de Congressistas virem patru
lhar o Presidente da Casa e os escrutinadores, que ê em princípio, desde logo, 
uma denúncia de desconfiança na dignidade de cada um, quando poderiam 
acompanhar isso no seu papel, na sua lista no plenário, sem que tivéssemos as 
cenas que tivemos - se não tivéssemos insistido em pedir que a votação con
tinuasse, teríamos tido Um Congresso impotente pela presença de quê? De 
trezentas ou duas mil pessoas dispostas à desordem e orquestradas da plata
forma do Congresso para o comandamento dessa ação. 

E, a partir daí, pergunto: quando, a partir de então, o Congresso brasilei
ro teria autoridade moral para reunir-se? Foram duas mil as pessoas trazidas 
em ônibus, com canções treinadas- jâ não são aqueles velhos slogans que 
conhecemos, mas canções treinadas - e hã até uma coisa salutar em meio a 
isso tudo: o Hino Nacional cantado. E verdade que quando chega na segunda 
parte do canto cai muito, porque os rapazes ainda vão ter que aprender a can
tar o Hino, e talvez essas sessões ajudem, pelo menos, a essa seqüela positiva. 

Vi e os Srs. viram, Congressistas que estavam antes da reunião da sessão 
conve:sando com_esses mesmos grupos, possivelmente, com líderes de grupos 
orgamzados. 

Tive a informação segur?, Sr. Presidente, que o megafone foi posto na 
mão de um deles por um Sr. Deputado. O Senador Antônio Lúcio, nosso 
companheiro aqui de Bancada e nosso companheiro de Congresso, ferido le
vemente na testa por material contundente atirado da galeria. 

Isso não comove a Oposição. A Oposição comove-se em caracterizar que 
o Regimento foi viólado, segundo o entendimento da Oposição. Aquilo que 
dá margem a uma discussão enorme, que é uma interpretação de lei, passa a 
ser uma prova evidente da falta de dignidade nossa, funci"onal, porque não 
adianta dizer, "'com o máximo respeito pelo Presidente da Casa" se, ao mes
mo tempo, se diz que o Presidente da Casa, deliberadamente, viola o Regi
mento. Esse máximo respeito, de algum modo, me parece- eu que assisto 
pouco_ televisão com um quadro que existe aí, em que um cavalheiro muito ir
reverente com a ·esposa de outros diz .. com o devido respeito", e faz a des
crição- físiCa da senhora. Só dizer '"com o devido respeito" não traduz exala
mente o pensamento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, como 
espectador das cenas violentas e dramáticas que se registraram naquela ses~ 
são, naquela noite, devo dizer a V. Ex•, como manifestação do meu sentimen~ 
to e do meu modo de pensar, que tivemos um Congresso dominado. A sessão 
do Congresso, com a sua Mesa posta, sem falta de um, foi dominada pela ga
leria, durante meia hora. E assistimos, então, não só os gritos, que eu justifico 

pelo entusiasmo das galerias, mas o atirar-se pedras. Vi caírem pedras na mi
nha frente, assentos de cadeiras, e a Mesa impotente ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Permite V. Ex• um 
brevíssimo contra-aparte? {Assentimento do aparteante.) Isso foi ontem dito, 
para tristeza minha, aqui no Senado, que era a participação da juventude bra· 
sileira. 
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O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Mais ainda: nomes feios descendo das ga
lerias, e o Congresso insultado, dominado. O Congresso parou de funcionar e 
as galerias, então, se derramaram sobre ele. Isso eu vi, assisti. Jâ ví tudo e, 
agora, estou vendo o contrário de tudo. A culpa parte principalmente, como 
jâ se registrou lá, da nossa Mesa. Senador Jarbas Passarinho, a Mesa permi
tiu o tumulto naquela plataforma; Deputados a mancheias, aos magotes em 
cima da Mesa- não mais atrás da Mesa, mas na frente da Mesa -quando o 
regimento proíbe e condena, nós assistimos discUtfndo com a Mesa em frente, 
fechando a vista do Presidente. Nós assistimos aquelas cenas de selvageria 
por parte de alguns Deputados. Porqu_e, nobre Senador, quando se vê um ho
mem caído, elejã estâ dominado na luta, e o outro avançar sobre ele, a ponta
pé, Sr. Presidente, esse é um gesto de um canibalismo, de um primitivismo 
violento, porque não estava brigando, quis apenas manifestar o seu desejo de 
agredir o outro, o outro revencido, deitadq, e, então, mimoseado com um 
J>Ontapé no rosto. Sr. Presidente, vimos isso. Culpa da Mesa- desculpe-me, 
Sr. Presidente-, da Mesa que não pôde evacuar as galerias. Nós nos declara
fios impotentes. Sr. Presidente, se isso continuar- e vai prosseguir, porque a 
segunda edição foi mUito melhorada, revista, muito bem impressa, recorrif~i
da e com o retrato do autor.-. a terceira que vem aí vai ser pior. Devo dizer 
a V. Ex' e desculpe-me a extensão do aparte, ... 

O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, não óa extensão. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - ... mas estou sangrando nos meus brios de 
parlamentar. Vou dizer mais. As galerias gritavam, justificavam o entusias
mo~ a vibração naturalmente, mas agrediram os senadores e os deputados, 
xingaram. Ouvi nome feio, Sr. Presidente, como nunca ouvira, nem na beira
da de cais. Ouvi nome feio que estOu arrepiado até hoje, Sr. Presidente. E to
dos nós que estâvamos lá ouvimos. Pedra envolvida em jornal caiu na minha 
frente, uma pedra ou um objeto pesado envolvido em jornal. Eu vi, caiu na 
minha frente. O Congresso foi dominado. Meia hora parado, a Mesa estarre
cida, perplexa, assistindo ao desfilar daquele ato de violência incontida. num 
paroxismo tremendo, que nos podia ter custado coisas piores. Se continuar 
assim, Sr. Presidente, vamos ter que lamentar mais coisas, porque aquele 
afrouxamento, naquela hora, pode provocar atritos entre parlamentares e 
pode chegar a conseqüências- imprevisíveis. Do que aconteceu - repito - a 
culpada é a Mesa. Foi a Mesa a culpada, porque não dominou as galerias 
com 186 guardas que temos, 186 guardas que recebem dos cofres do Senado, 
e outros tantos da Câmara, e foi culpada a Mesa, porque não pôde conter, 
pelo menos, as agressões. A gritaria, o entusiasmo, a_ vibração, está certo que 
se permita, mas a agressão, o xingamento, que não merecíamos, porque a ga~ 
leria xingou os que mereciam e os que não mereciam, xingou a todos nós ... _ 
Vou abordar este assunto, também. Estou sangrando nos meus brios pelo que 
vi, e posso amanhã ser uma das vítimas de outra s~ssão. Nobre Senador, 
devo dizer que a Mesa deve, primeiro, não deixar aquele ac'ámulo de pessoas 
na plataforma da Mesa., impedindo a deliberação. Sr. Presidente, que já ouvi
ra e lera sobre os grupos de pressão, tive, naquela noite, a afirmação cristal i~ 
na, solar, de que o grupo de pressão é uma verdade. O Congresso foi domina~ 
do pela galeria. A galeria infrcne, a galeria destemperada, a galeria no naro
xismo da violêncía, queria descer Sr. Presidente, com_9 e_p. _yi, queria descer e 
nos pôr para fora. Foi o que faltou. Talvez, na outra, não falte. Desça, e um 
Congresso dominado, acovardado, nos ponha para fora. Ê o que merecemos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, quando fiz sinal a V. Ex~ não foi, evidentemente, para abreviar o 
seu aparte. Pelo contrário. Trocaria o meu discurSO- P-elo aparte de V. Ex• Foi 
apenas para pedir que V. Ex• não se dirigisse diretamente ao Presidente, 
quando me dava o aparte, porque eu queria resporider-à sua intervenção. 

V. Ex~ disse que a Mesa é a culpada, c peço vênia para discordar do 
nobre colega. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Nós sempre discordamos, com pesar de 
minha parte, 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não diria que V. Ex• 
·rra. Diria que são duas maneiras de enfocar o mesmo problema.Começo por 
embrar a V. Ex• que não vi nos parlamentos que já visitei. O que vejo nos 
,arJamentos que já visitei é a existência de um número reduzido de cadeiras 
•ara assistentes, em regra menor do que o número de cadeiras de plenário. 
- m Brasília é exatamente o oposto. Somos 67 senadores, hâ mais de 300 as~ 
entos na galeria. Somos lá 420 deputados, e suponho passe de mil o número 
ie cadeiras existentes. Isso torna de algum modo o Plenário submetido a esta 
vaçào a 'que V. Ex' se referiu, se houver mobilização da galeria para este fim. 
:cfiro~me, sobretudo, a duas visitas que fiz: uma, ao Senado norte
mericano; outra, à Câr1iara dos Comun~. de onde guardei exatamente esta 
roporção. Se fossem mil cadeiras e aqui 300 cadeiras par? se assistir à Sess_ão 
o Congresso, em respeito aos congressistas, poderiam ser 4 mlL Não haveria 

problema. No entanto, quando se _monitora, quando se orquestra,se combina 
previamente, quando manda buscar, vindos de ônibus, grupos, todos eles ho
mogêneos, então, aí, se submete o Congresso a essa possível coação a que V. 
Ex' se referiu. E foi isso qUe se deu.- Em vez dos 4 mil vereadores -que disseram 
viriam postular em causa própria, vimos jovens, na sua quase totalidade jo
vens- nem vou referir-me às provocações obscenas que recebemos, eu inclu
sive, nem vou referir-me ao delírio acusatório de me chamarem, quando pedi 
a palavra para contestar uma questão de ordem, de torturador. 

Isso fica por conta da ignorância, da eStupidez humana, do ódio huma
no, que é a forma mais brutal de estupidez. Não refiro-me ao que V. Ex• ci~ 
tou, refiro-me às pedradas dadas em nós, 35 cadeiras quebradas jogadas den
tro do plenárío. E aí permito-me duas vezes discordar de V. Ex• Na primeira, 
para defesa do meu Presidente- que não precisa e constrange-me defendê-lo 
com a presena dele aqui, porque, se o nobre Senador Luiz Viana, na hora em 
que esgotou toda a sua paciência, que_ me pareceu rnulçumana ~aliás a ex~ 
pressão hoje já não é muito correta, diria mais a expressão a paciência de Jó 
- quando S. Extt decidiu mandar evacuar as galerias, se houvesse feito o pe
dido de reforço para as autoridades militares, aí fora, provavelmente tería
mos tido cadáveres estaríamos comentando hoje, e o Presidente possivelmen
te seria indicado sob a-legenda: ·~Luiz Viana, o açougueiro", porque açou
gueiro se chama aquele que, na hora em que faz valer uma decisão inteira
mente correta, é obrigado a praticar a violência. 

Dou graças a Deus pela idade do meu Presidente, pela experiência do 
meu Presidente, por ter medido as conseqüências entre sofrer o constrangi
mento e tentar, ainda assim, chegar ao final da sua sessão, e partir para uma 
ação violenta, que receberia, sem dúvida, a violenta repressão daqueles que 
fossem objeto dessa açào. 

Esta a primeira parte do problema. 
Portanto, é mais fácil- não digo que seja V. Ex• o caso- é mais fâcil~ 

em regra, condenar-se uma decisão quando ela conduziu a alguma coisa cen
surável. 

Valerá a pena fazer a especulação a respeito do que poderia acontecer, se 
S. Ex• tivesse jogado, não os cento e tantos guardas, que não sei se estariam 
disponíves no momento, tantas são as áreas do COngresso, e tantos outros es
tavam ocupados em impedir que as portas fossem objeto de entrada indevida, 
e aos bandos, que S. Ex' mandasse essas pessoas e, elas falhando, chamasse 
aqui o socorro de uma polícía de costumes. Estaríamos hoje, provavelmente, 
vendo desfilar - perdoe-me dizê-lo, Senador Dirceu Cardoso - ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Estou de acordo. 
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... desfilar na tribuna 

da Câmara dos Deputados com certeza - e ponho minhas dúvidas senão no 
Senado - uma série de acusações ao Presidente da Casa. 

Senador Dirceu Cardoso, nesta Casa tive dois momentos mais difíceis 
nos 7 anos em que me encontro neta: um, foi exatamente assim- galerias re
pletas de estudantes, trazidos, combinados, todos num mesmo grupo, e a 
Maioria silenciosa afastada. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Mas a galeria res_peitou o Senado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) -Ai é que eu vou lhe 
provar que não. Aqui atrás da cadeira em que habitualmente senta o Senador 
Itamar Franco, S. Ex.' foi provocado por um Deputado do seu próprio Parti
do. Por quê? Porque depois que fiz uma réplica ao Senador Marcos Freire, 
que esta vã com a palavra, o Senador Roberto Saturnino e alguns outros, en
tre eles o Senador Itamar Franco, vieram polidamente me comprimentar, o 
que não significava estar de acordo com o meu ponto de vista. Foi molestado 
S. Ex', e desde esse momento ele sabe que eu tenho buscado, não busco um 
pretexto para corresponder a esse gesto de S. Ex•, mas a partir daquele mo
mento fiquei inte"iramenie cativo ao gesto dele que sofreu o constrangimento, 
que poderia até ser físico, e que me obrigou a partir na direção do Deputado 
que aqui estava procedendo de maneira incorreta. 

Mas antes, nobre Senador Dirceu Cardoso, sentadO ali, naquele ponto, 
um estudante me fazia provocações das mais obcenas. Era ainda Senador, 
pela Bahia, o nobre Senador Heitor Dias. Pedi a S. Ex•- olhe para lâ, sem 
eu estar olhando, enquanto fala o Senador Marcos Freire, e verifique se eu es
tou vendo fantasmas às quatro horas da tarde, Hâ urna pessoa que eu nem 
vou_ lhe descrever, que acho está me fazendo deliberadamente gestos obscenos, 
e só para mim, porque é só quando eu- olho. O Senador Heitor Dias olhou, e 
nada. aconteceu. Eu olhei, o Senador Heitor Dias permaneceu olhando, e a 
provocação veio imediata. Não pude me conter, nos arroubos que tenho pa
recidos com o do Senador Itamar Franco, e ergui o dedo em riste, e exortei 
aquela pequenina figura subumana a repetir o gesto, que eu estava disposto a 
tentar aquilo que na minha idade já ê difícil: venc_er fisicamente um jovem de 
20 anos. Este jovem foi polidamente mandado retirar do plenário. 
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O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Recordo-me. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Deixe-me terminar a 
história, e V. Ex• vai ver que vou chuchar a onça com vara curta. Àquela épo
ca era Presidente desta Casa o Sr. Magalhães Pinto. No que saiu o suposto es
tudante- disseram-me depois que estava ligado a antigos grupos de terroris
tas do Rio de Janeiro- o nobre Senador Marcos Freire, que estava com a 
palavra, a sua profunda preocupação com o destino daquele rapaz. Mas, ao 
contrário do gesto do Senador Itamar Franco, não teve uma palavra para o 
seu companheiro de Casa, ofendido. E, o nobre Senador Leite Chaves~ em se
guida, fez um discurso no mesmo tom. A preocupação era com o estudante, 
não com o Plenário da Casa, não com o respeito ao Congresso NacionaL A 
ambos, mais ao nobre Senador Leite Chaves talvez hoje do que ao Senador 
Marcos Freire, me ligam afetos, mas na ocasião foi esta a reação. 

Imagino transpondo este caso para o do Presidente Luiz Viana. Tivesse 
uma ordem severa de S. Ex' mandando evacuar aquelas galerias a qualquer 
custo, poderíamos ter um conflito sangrento, e eu estaria vendo agora as pes~ 
soas desfilando na tribuna, não mais para falar sobre a preocupação com o 
destino do rapaz, mas com a juventude brasileira- como se disse ontem nes~ 
ta Casa- ofendida, tripudiada e assassinada. Por isso, permito~me discordar 
de V. Ex•, neste ponto, e prosseguirei o meu discurso. 

Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o aparte de V. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- V. Ex•, meu caro Líder, mais 
uma vez soube interpretar o pensamento de seus liderados ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- ... porque o aparte que eu pre· 
tendia dar, V. Ex•, praticamente, jã deu a resposta devida a respeito do assun
to. Apenas, gostaria de acrescentar que se fôssemos buscar culpados para 
aquele fato, terfamos que reconhecer que os Srs. Parlamentares, que saíram do 
recinto do CongreSSo, fiãrà irem às galerias provocar a reação dos estudantes 
à ordem da Mesa, estes é que deveriam ser apontados como verdadeiros cul~ 
pados, porque grupo de pressão não é aquilo a que assistimos. Grupo de pres~ 
são é muito diferente, existe nas maiores e melhores democracias. Mas, não 
podemos aceítar, comO não aceitam as democracias mais puras que existem 
no mundo, grupo de pressão desse tipo nas galerias do Congresso, e como jã 
disse bem. até, o Senador Paulo Brossard, nessas democracias. como na ln~ 
gfaterra, como nos Estados Unidos não se ouve nenhum sussurro nas galeria:? 
durante as sessões. Por isso, Sr. Senador, desejaria dizer que não considero a 
Mesa do Senado culpada. Os verdadeiros culpados foram aqueles que incen~ 
tivaram aquela massa presente. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS'- PA)- Darei o aparte a V. 
Ex•, mas antes L:omentarei o aparte do Senador Jutahy Magalhães. 

Tanto me parece que V. Ex• tem razão que comandava-se da plataforma 
da Mesa da Câmara, transformada em sessão do Congresso, a maior ou me~ 
nor agitação partida das galerias. E riam~se os Deputados. Jogada a faixa, 
eles a abriram no plenãrío, e quanao faziam com a mão este gesto aumentava 
o grito, e aumentava a vociferação, mas quando lhes interessava, a eles, um 
momento de calma, bastava a mão espalmada que a orquestra descia o tom. 
De maneira que V. Ex' me parece que tem ínteira razão. 

Como discorda de nós o nobre Senador Dirceu Lud<~so, volto a ele, mas 
gostaria, em seguida, de não perder de memória, porque nem roteiro fiz, o 
que se passou entre mim, o Deputado Freitas Nobre, e um Deputado cujo 
nome não sei, na ocasião em que tentávamos conseguir uma fórmula que sal
vasse a dignidade pessoal do Presidente, para que a sessão pudesse continuar 
depois que S. Ex'- deu a ordem, não se podendo executâ~la, de evacuação das 
galerias. 

Ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Senador Jarbas Passarinho, com as 
achegas do nosso colega Leite Chaves, cedo-lhe a vez. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Senador Jarbas Passarinho, o Sendo r 
Jutahy Magalhães disse que na Inglaterra e nos Estados Unidos não ocorre 
isso. De fato, não ocorre. Mas-, se Pa-rlamentares americanos e ingleses resol~ 
vessem prorrogar mandatos de prefeitos e vereadores, o povo não faria ape~ 
nas o que foi feito aqui, incendiaria o parlamento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Excelente, V. Ex• dizer 
isto. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Então, Senador Passarinho, V. Ex• 
procurou tranqUilizar o Senador Itamar Franco de não ter havido vioien-

tação ao Regimento, procurou mostrar que o Senador Brossard não estava 
correto quando mostrou que houve violentaçào à Constituição. Não foi mu.lu 
disso que levou o País a essa reaçào. E quando digo país. niio me refiw ;,tpe
nas a estudantes aqui, tmls a todu ;.t Nação que acompanhou a sessão._ Então, 
o que levou a essa reação foi a Violentaçào ao respeito nacional. Não se pror~ 
rogam mandatos. Então, quando um Congresso. pela sua oposição. procumr 
trancar ilegitimidade nas comissões, quando procura trancar em plenúrio c 
não o consegue, o povo vai ao_ Parlamento e procede como um:.t multidàl1 
que estivesse sendo roubada, reage violentamente. Quanto ao direito de o 
povo ter assento nestas Casas ninguém lhes pode negar. Constantemente, 
como ocorreu a semana passada, o Presidente da República pode m:.mdar rc.:~ 
tirar pela violência, povo que veío reclamar da caristia. mas aqui não temos 
esse direito, é a última resistência, é o último baluarte que pertem:e ao povll. 
Se nós, naquele instante, estivéssemos_ votando coisa legítima. ni.i.o seria ne
cessário um policial sequer para que a ordem fosse mantida. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Como V. Ex•s viram 
na Anistia! 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Mas, procedendo daquela forma. os 
poliC:ais da Casa, a Segurança da Cusil. seriam insuficientes para conter as 
reações. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - A Lei do Salário e n Lei da 
Anistia eram ilegítimas? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- É um excelente aparte. 
para mim. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Senador, veja V. Ex• o seguinte. mul~ 
tidões esperando a oportunidade de votar em prefeitos contrários aos que es
tão no poder, por serem incompetentes, outros por ufronturem a sociedade. 
uma esperança mantida há 4 anos. No final, ao que assistem? Ã concess:lo de 
mais meío mandato àqueles próprios prefeitos inclusive aos que passaram ao 
Partido contrário, em razão de suborno ou de concessões outras. Isso ocor
reu às escâncaras no meu Estado. De forma que agradeço a V. Ex• a conces~ 
são do aparte de través, e pela generosidade também do Senador Dirceu C ar· 
doso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senadc>r Lcllc 
Chaves, uma das características que mais me fascinam neste Senado é que 
discutimos sempre com amigos. Somos poucos, conhecemo~nos muito bem c 
temos, às vezes, que fazer um esforço na tribuna para podermos ser um pou
co mais veementes, esquecendo certos deveres do afeto. Vou tentar fulcr isso 
com V. Ex•, vou tentar esquecer os deveres do afcto, sell) entretanto esquece
los totalmente, mas dizer que V. Ex• me deu um excelente aparte, em meu 
proveito, um excelente aparte em proveito da minha própria tese. V. Ex•. por 
exemplo, declarou que por antecipação eu ia apenas atacar no pensamento de 
um Deputado. Dirigia~me eu ao Deputado Freitas Nobre, para vir à presença 
de S. Ex•. o Sr. Presidente Luiz Viana, quando então obtivesse a concordância 
da Oposição, para que ele, com aqueles que tinham evidente ação permeável 
sobre os chamados estudantes, pudesse obter que eles se retirassem sem vio
lênda. Nisso, um Deputado se aproxima de mim e diz: .. 0 Sr. está enganado. 
Senador". Porque eu argumentava: .. Se isso não se der, é a desmoralitaçào 
do Congresso". E S. Ex'- disse: "Mas desmoralizado é este Congresso. dcsmo· 
ralizado é um Congresso castrado, é um Congresso sem moral". E, eu, apenas 
limitei~me a dizer-lhe_ primeiro, e perguntar-lhe depois: "Não pretendo pole
micar com o Sr. Dirijo-me ao Líder, que não sei mais nem se é do Partido seu. 
Quanto ao Congresso ser nessas condições, pcrgunto-1he se o integra, se recc~ 
be as vantagens que o Congresso lhe dã, se recebe os subsídios mensais, as 
achegas laterais que são vaiadas na Casa, e que ainda há pouco ouvíamos 
aqui questões de ordem levantadas sobre um puritanismo sem a menor razão 
de ser, de que Deputados indicados com evidente vocação policial, Deputa
dos e Senadores indicados numa lista, eram ou seriam parentes de prefeitos 
ou de vereadores. Mas, não se lembravam esses puritanos que prestes uo en~ 
cerramento de uma Legislatura, o Congresso se reúne c vota os subsídios da 
Legislatura seguinte, e que muitos Srs. Deputados já estão reconduzidos e 
muitos Srs. Senadores têm ainda mais quatro unos de mandato, e votam em 
causa própria. 

Isso é u_m abismo a esses çavalheiros. Apenas lhe disse: A partir dessa 
premissa. nada há mais que eu possa dizer, porque qualquer agressão ao Con
gresso receberá o seu aplauso, qualquer que ela seja, inclusive o esbofctea
mento nosso e, quem sabe, até, o nosso sacriffcio total. 

O Sr. Leite Cha,·es (PTB- PR)- Senador Jarbas Passarinho, permite 
v. Ex•? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• Já se permitiu c 
eu, com prazer, ouço o seu aparte. 
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O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Mas quando a Casa fixa vencimen
tos, é por determinação constitucional e hã uma limitação para isso, é que 
não pode ultrapassar o aumento concedido aos funcionários públicos da 
União. E essa disposição constitucional é de todos os parlamentos do mundo. 
De forma que comparar este caso com aquele outro é um equívoco_ muito 
grande. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Seria preferível não 
discutirmos, porque V. Ex• para mim ê um fascinante jurista. desde que esteja 
a meu favor, não contra. Contra, V. Ex• não me ajuda, porque encontra ime
diatamente argumentos dessa natureza. 

Mas, dizia eu que. por sorte, o nobre Senador Leite Chaves me veio, 
praticamente, com a mesma teoria. Disse S. Ex• que o que houve foi uma 
reação à violentação que a Nação brasileira sofreu com a prorrogação. Ainda 
hã pouco, eu dizia que tentaria me afastar dos laços, dos liames mais fortes do 
afeto, mas não posso, na verdade. Tenho certeza de que S. Ex• é um homem 
qu,é vai entender que não será a ele dirigido o que vou dizer em seguida, com 
absoluta sinceridade. Mas, tenho certeza de que hâ muita hipocrisia da parte 
de muita gente que combateu a prorrogação. Tenho certeza, na medida em 
que recebi de pessoas da Oposição, com assento numa e noutra Casa do Con
gresso, a declaração formal de que a prorrogação era uma necessidade. e não 
fosse a ação fechada, a decisão fechada tomada pelos Partidos, eles teriam a 
coragem de votá-la. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Senador Jarbas Passarinho, eu só 
acreditaria que não houvesse hipocrisia dos beneficiários, se eles renuncias
sem aos seus mandatos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Vou chegar lã. Já hou· 
ve isso, apesar de o Senador Itamar Franco - e vou medir bem as palavras, 
para S. Ex~ não me interpretar errado - que tem sido um grande estudioso 
de legislação no Brasil, ter ousado dizer que a partir de 1891, nunca houve 
uma prorrogação de mandatos municipais. Sabemos que no Governo do Pre
sidente Castello Branco, houve uma prorrogação de prefeitos e vereadores 
para provocar a incoincidência de mandatos. Muito bem! Na madrugada de 
ontem, entre os que mais faziam a parte circense da sessão, havia um Sr. De
putado, que era vereador a esta altura, que teve o seu mandato prorrogado e 
não achou que era imoral e indecente. E havia mais de um na Oposição, mas 
apenas um se deu ao luxo de fazer o espetáculo histriônico em relação à Ban
cada de lá, à gente da outra banda, naturalmente, que sob a inspiração da or
questra de mil vozes afinadas, exceto o Hino Nacional. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Ouço V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Eu ia dizer a V. Ex• que a pror· 
rogação do Presidente Castello Branco foi diferente. Aí é a minha vez de di
zer: um estudioso da legislação brasileira há de verificar que não é a mesma. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Como foi diferente? 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• sabe. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, não sei. Jã estou 
satisfeitõ-porque V. Ex• disse que a prorrogação foi diferente. Então, admitiu 
a prorrogação. Agora, vamos ver como foi diferente. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Foi diferente. V. Ex• sabe que 
não foi a mesma que se processa agora. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Houve prorrogação ou 
não houve? 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• sabe que houve prorro
gação, mas diferente desta agora. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, como diferente? 
Foi prorrogação de mandato, Senador, ou não foi? 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• quer discutir esse aspec
to? Se V. Ex• quer discutir a prorrogação, então vamos discutir em termos 
que V. Ex• não gosta. V. Ex• diz que bate tambor e que eu sou engenheiro. 

Mas se V. Ex• quer colocar no campo jurídico-constitucional, eu discuto com 
v. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nós teremos oportuni
dade de aprofundar isso. Eu fico apenas com as palavras de V. Ex•: a prorro
gação foi diferente. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- O que eu disse, Senador Jarbas 
Passarinho, e continuo afirmando, é que o PririCíPio federativo republicano 
ainda não foi desrespcltado: a defesa da temporariedade dos mandatos, até 
hoje; é possível que amanhã o Supremo decida diferentemente. Aí não sou eu 

quem fala, mas o Supremo Tribunal Federal, Excelência, de que até hoje
pelo menos, até agora, às 17 horas, na data de hoje- nã9 permitiu que se fe
risse a República e a Federação. E ele o fez isso em vãrias oportunidades: fez 
quando ~ Assembléia de Minas tentou prorrogar mandatos, fez quando a As
sembléia de GoiãS e da antiga Guanabara tentaram a mesma coisa. Tive 
oportunidade de ler, lá, ilustres Ministros.- E veja V. Ex•- e é pena que não 
tenha recordado isso à Casa- a palavra do hoje Ministro da Justiça, do hoje 
Senador por Minas Gerais, Murilo Badaró. Quando se tentou - aí sim -
prorrogar o mandato do Governador de Minas Gerais, o atual Ministro da 
Justiça foi dizer -o que eu digo hoje, Ex•. que seria uma violência à Consti
tuição. O Senador Murilo Badaró foi mais além: ~·Qualquer juiz da aldeia 
mais longínqua do sertão mineiro saberia que estava-se violentando a Cons
tituição". O Ministro Ibrahim Abi-Ackel, na época Deputado, disse que seria 
uma aventura jurídico-constitucional. Então, Ex•, não é o engenheiro Itamar 
Franco que está falando, e V. Ex•, nesse ponto, não vai poder me contestar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Então V. Ex• me afir
ma qual é o meu destino? 

O Sr.Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• vai me contestar, mas eu 
vou responder. M~s não quero interromper V. Ex•, que tem apenas uma hora 
-eu tive só vinte minutos. V. Ex• tem apenas uma hora- e eu não quero 
atrapalhar o seu discurso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• não teve só vin
te minutos. Eu mesmo interferi com o Presidente da Casa. V. Ex• terminou o 
seu discurso com mais de doze minutos além dos vinte e por interferência do 
seu humilde colega. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Muito obrigado, Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Agora V. Ex• me 
.. chuça'\ com a referência da hora que tenho pela frente. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- O que eu quero pedir a V. Ex•, 
Senador Jarbas Passarinho, é que cinco minutos antes de terminar o seu pro
nunciamento, V. Ex• me desse a palavra para que eu pudesse ler para V. Ex• o 
despacho do Ministro do Supremo Tribunal Federal, o ilustre mineiro Décio 
Miranda, para que V. Ex• verificasse que o que disse no início não correspon
de ao que os fatos indicam. :É a única coisa que eu pediria a V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• me pede pouco, 
pede-me apenas que nos últimos cinco minutos do meu discurso eu me ofe
reça à trituração de V. Ex•, e me pede que isso parta como homenagem ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Quase fui triturado por sua cau· 
sa aqui no plenãrio, seria talvez a homenagem ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sou um devedor per· 
manente. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Dareijã o aparte a V. 
Ex•, mas antes quero ler palavras desse eminente engenheiro com extraordi
nária vocação jurídica que é Itamar Franco. S. Ex• quando cita o nobre Sena
dor Murilo Badarô, evíd6n-teinente, cita um jUrista, está citando um advoga
do que há de se explicar dentro do contexto do seu pensamento. Aliás jã vi V. 
Ex•, com muita alegria na voz, transbordante de alegria na voz, ler este pare
cer ou este voto, não sei, do ilustre Senador Murilo Badaró. Mas, insisto, no 
discurso de ontem. V. Ex• disse ao Senador Dinarte Mariz: 

uvemos, pela primeira vez na História do nosso País, pela pri
meira vez, Ex•, desde a Carta de 1891- inclusive durante o arbí
trio, respeitou-se o problema da eleição municipal -, pela primeira 
vez, nas horas mortas da madrugada, desde 1891, violenta-se a 
Constituição, fere-se o prii:lcípiO Iederativo, fere-se o princípio re
publicano e prorroga-se, de maneira imoral, o mandato de prefeitos 
e vereadores.'' 

Esta é a expressão de V. Ex•, pela qual estamos aprazados para um en
contro de maior profundidade, se é a primeira vez que se faz e se é imoral, 
corno V. Ex• admite. 

Ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso, para continuar, Sr. Presidente. 

O Sr.Dirceu Cardoso (ES)- Nobre S_enad_or Jarbas Passarinho, a inter
corrência Oe dois ou três apartes, tirou-me o fio das considerações a respeito 
da noite tumultuosa de ontem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) Se V. Ex• me permite, 
tentarei ajudar a memória de V. -Ex" O Senador Leite Chaves, ainda há pou
co, quase que sugería que os Deputados e Senadores incendiassem o Congres
so se não concordassem com alguma coisa imoral. E: uma sugestão que S. Ex' 
faz baseado na fleugma britânica. E a partir-daí discutimos exatamente a 
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questão da prorrogação ser imoral e aqueles que dela se haviam beneficiado 
no passado e não sentiram nenhuma imoralidade em ter os seus mandatos 
prorrogados. 

Esse era o cerne da discussão, não sei se com isso ajudo a memória de V_ 
Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Não, vou voltar ao ponto da minha acu
sação à Mesa para enfatizar a posição daqueles que assistiram, como eu, até 
às 4 horas da manhã, ao desenrolar da sessão; porque muitos dos que estão 
aqui abandonaram o plenário por questões partidárias; mas eu assisti até o 
fim, até o derradeiro instante da sessão de ontem. Não concordo com V. Ex• e 
nem com o nobre Senador Jutahy Magalhães, que vem com a filosofia que 
Tolstoi pôs na boca de Polyana. Tudo podia ser pior, isSo não justifica nada. 
Nobre Senador, às primeiras horas da manhã de hoje, o alvorecer de Brasflia 
encontrou-se com a decadência do Ocidente na mão, lendo aquelas pâginas 
imortais de Spengler. Então, o que vejo e sinto é o seguinte; não vou citar 
Spengler, porque não vou gastar cera com mau defunto, porque, para conde
n_ar aquela sessão de ontem não precisava citar Spengler nem coisa alguma, 
ctto o bom senso apenas. O que acho ê que a Mesa foi culpada, Sr. Presiden
te, porque não se opôs, à maré montante de ágitação que crescia no plenáriO e 
não pedia a violência da Mesa, mas pedia apenas uma medida de contenção 
àquela preamar de destruição que se registrou na madrugada de ontem, s_ó is
so. N~? justífico de maneira al_guma, Sr. ~residente, eu que sou democrata, 
não justifico, eu que assisti sessões memoráveis como V. Ex• assistiu em 1964, 
quando pusemos no chão um brasileiro mistificador e mentiroso, que se cha
mava Jánio Quadros; quando o pusemos no chão, eu assisti àquelas sessões 
tumultuadas, mas não vi o desregramento da tribuna, julgando, agredindo o 
Plenário da Câmara e do Senado, o Plenário da Oposição e o Plenário do Go
verno, com pedras, com objetos, com assento de cadeiras e nomes feios. 
Nobre Senador, devo dizer que recebi o entusiasmo daquela mocidade e 
vibrei com ela por instantes. Houve momentos, quando cantavam o Hino, em 
que as lágrimas não se continham em meus olhos: eu chorava ouvindo o Hino 
Nacional ser cantado por aqueles rapazes. Mas a depedração da Casa, a 
agressão ao Senado, o desrespeito, a dominação da Mesa, durante 30 minu
tos, isto não perdôo. Não perdôo esta Mesa ser dominada por aquela turba
multa que estava lá em cima. Não pedia que se evacuasse com violência, mas 
havia medidas regimentais que poderiam impedir aquelas manifestações. Só 
isso V. Ex• pode contar, sou um homem da ordem. Serei sempre um homem 
da ordem. Não podemos lamentar que o Sr. Ptesidente pudesse ser o açou
gueiro do Congresso, mas, também, eu não perdoaria S. Ex• se fosse o covei
ro do nosso Congresso, se pudesse estender a mortalha sobre as nossas cons
ciências adormecidas. Não queria que a segurança do Senado varresse as ga
lerias com violências, a pancadarias, não. Podia impedir porque aquilo foi 
um crescendo tão grande que, no fim, a Mesa foi dominada pela balbúrdia. 
Não havia mais questão de ordem, havia era questões de desordens. E a Mesa 
aceitava! Esse é o meu protesto. Em nome de um sessenta e seis avos da mi
nha responsabilidade nesta Casa, _se o Sr. Presidente domina a Mesa, mas 
1/66 avos desta Casa sou eu;·e eu ·respondo por aqueles que já passaram por 
esta Casa e não querem vê-la denegrida, rebaixada, humilhada, dissolvida a 
pancada, quero que se dissolva pelas armas. Sr. Presidente, as Armas doBra~ 
sil, a Marinha, a Aeronáutica e o Exêrcito se fazem para manter os três Pode
res, o Executivo, o Legislativo e os juíZes do Supremo Tribunal Federal. Por
tanto, hâ uma hora de violência que não podemnos consentir, e nessa hora a 
Mesa se acumplicicou com a violência, e à terceira vez que vem por aí, que es
tá se gestando nas consciências atOrmentadas, nós teremos que lamentar 
aquilo que o nobre Líder Jarbas Passarinho disse daquela tribuna, nós quere
mos, não mais a agressão vil, a que assistimos, de Deputado contra Deputa
do, de um Deputado contra outro jã caído, jã vencido,jã no chão; não vamos 
lamentar o derramamento de sangue daqueles que serão envolvidos no confli
to, apenas por isso, pela tibieza da Mesa, pela fraqueza da Mesa, pela conde
cendência da Mesa. 

O SR, JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, V. Ex• veio à réplica e eu não tentarei a tréplica do mesmo assunto. 
V. Ex'- disse que era I /66 avos da Casa, sou um pouco menos que V. Ex", por
que sou l/67 avos. Há sessenta e sete Srs. Senadores. 

O Sr. Dircou Cardoso (ES) - Desculpe-me. Errei, sou também 1/67 
avos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Aceito a retificação de 
V. Ex•, porque é puramente aritmética. 

O que interpretei d_a posição do Presidente da Casa não me leva, entre
tanto, a modificar as palaVras que proferi antes. 

O Sr. Almir Pinto (PDS -CE)- Permite V. Exf. um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, posteriormente, 
ao aparte, que considerarei ao nobre Senador Almir Pinto, vou voltar a um 
assunto que me parece da maior importância e peço à Mesa que, por favor, 
me fiscalize o tempo para que ao faltar cinco minutos eu possa oferecê~los ao 
Senador Itamar Franco. 

Ouço com prazer o Senador Almir Pinto. 
O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, V. 

Ex• colocou muito bem a posição da Mesa. Acredito mesmo que, em certos 
pontos e em certas partes, ela tenha sido um tanto liberal. Mas, quem já presi
diu uma Câmara de Vereadores, uma Assembléia Legislativa Estadual, como 
presidiu no meu Estado por três vezes, quem está no cargo de uma Presidên~ 
cia, so_bre_tu__do de um colegiado, com a responsabilidade do cargo está sujeito 
a uma profunda reflexão. E, foi isso que aconteceu com o Presidente Luiz 
Viana. Eu mesmo chegava a pensar:- .. 0 Presidente Luiz Viana não deveria 
mais permitir o encaminhamento, porque já não havia mais sentido uma vez 
que um elemento do Partido já havia encaminhado". Talvez eu concorde com 
o Senador Dirceu Cardoso, porque aquela confusão de uma multidão ficar 
atrás da Mesa Diretora traz um stress natural à orientação da Mesa. Mas S. 
Ex•, o Sr. Presidente do Congresso Nacional, agiu com uma cautela, com 
uma prudência a toda prova. S. Ex" viu, com a experiência que tem, aquilo 
que V. Ex• afirmou; o que poderia ter acontecido? Depois seria ele o único 

·culpado porque era o Presidente do Congresso Nacional. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Senador Almir Pinto 
agradeço muito ao aparte de V. Ex• mas, outra vez, socorro-me do Regimen~ 
to p~ra defender a posição do Presidente. O que temos então que corrigir é o 
Reg1mento Comum. Aqui está, no art. 131: 

··continUará queStão de ordem, suscitável em qualquer fase da 
sessão" - inclusive interrompendo votação - "pelo prazo de 5 
(cinco), minutos, toda dúvida sobre a interpretação deste Regimen
to, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição." 

. Depois se diz que a questão de ordem deve ser cfara, objetíva e que a de
cisão do Presidente é irrecorrível. Mas ele não pode impedir que seja levanta
da a questão de ordem. Não pode impedir! Baseado em quê ele poderia impe
dir sem violentar o direito do Congressista? 

Eu ouvi e vi Deputados da Oposição, dizerem: ufaz a fila da questão d_e 
ordem, para tomar mais uma hora." O Presidente estava manietado. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Não resta dúvida, nobre Senador ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- A mesma questão de ordem era suscitada 
três, quatro, cinco vezes. 

O SR, JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas nobre Senador 
Dirceu Cardoso, depois de cinco minutos é que se sabia que era mera questão 
de ordem. Como os discursos. Os discursos foram feitos na Tribuna- no en
caminhamento da votação- sem nenhuma correspondência com a matéria. 
Mas se o Presidente age, como agiu, e o nobre Senador Itamar Franco várias 
vezes o inculpou de ser um violentador da regra do Congresso, pediu que o 
aparte e o seu protesto ficassem nos Anais! Imagine o Presidente agindo com 
~ais firmeza, como era desejável para muitos, para impedir que essa procras
tmação, realmente desonesta até certo ponto, pudesse vingar. 

O Sr, Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas eu sempre o fiz com respei
to ao Presidente. 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• sempre disse is
to. V. Ex• sempre levantou as questões de ordem com o Regimento na mão. 
Mas quando V. Ex9 não se convencia, dizia que o Presidente era arbitrário c 
que ele estava dando decisões porque o Regimento também diz que a decisão 
do PresiQente é recorrível. Houve até quem quisesse recorrer da decisão do 
Presidente no Plenário. Houve de tudo na Sessão! De tudo! Houve até coisas 
certas. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE)- Não resta dúvida de que a intenção 
maior era, exatamente, obstruir a votação; essa é a verdade. O Sr. Presidente 
do Congresso, não obstante aquele tumulto, não negou a nenhum Congres
sísta a palavra. Houve uma confusão muito grande. J:: a tal coisa: upalavra 
pela ordem", que é uma reclamação, e a palavra upara uma questão de or~ 
dem". Para uma questão de ordem, um parlamentar tem que apresentar, tem 
que ler o artigo do Regimento ou da Constituição, Agora, "pela ordem", é 
outra coisa- é para reclamar uma coisa. Mas, prestei atenção que o Sr. Pre
sidente não negou, foi até muito liberaL 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Imagine meu querido 
colega o presidente cassar a palavra de alguns Deputados que, sabemos, acre
ditam que a sua força moral está na correspondência direta do peso que têm e da 
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altura que chegaram a atingir pelo crescimento. Imagine se o Presidente declaras
se= - •4casso a sua palavra porque a questão de ()rdem é impertinente". 

O objetivo V. Ex• jâ disse; o objetivo era impedir a votação. E o objetivo 
para impedir a votação era pedir ao Presidente um ato dessa natureza para 
fazer-se, em seguida, a balbúrdia e não se votaria; isso era o desejo deles. 

O Senador Dirceu Cardoso disse alg-ulri.-a ·cmSa ali, que talvez tenha pas
sado despercebido à Maioria da Casa. Não ponho dúvidas que corremos _o 

risco, inclusive, de ver aquela galeria tentar invadir o Plenário para nos tirar 
de lã a ponta-pés. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Eu ouvi esse comentário. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Aí estã. E se tivesse ha
vido estaríamos indefesos. Porque é uma questão apenas de contrato; é um 
contrato de ordem, que um Presidente da Casa quando diz evacuem as gale
rias, se elas não respeitarem, depois de reiteradas adverténcias, que as galerias 
serão evacuadas. Se elas resistem a isso, esse contrato foi quebrado. De modo 
que, ainda nesse ponto, só me permito citar aqui, ainda hã pouco, o raciocí
nio do nobre Senador Leite Chaves. Vejam bem que S. Ex• aproveitou um 
aparte, com a habilidade que ele tem, para fazer uma crítica ao Presidente da 
República por ter mandado tirar, segundo S. Ex•, com violência, os represen~ 
tantes do movimento do custo de vida. 

Não posso deixar de sorrir, nobre Senador pelo Paranâ. V. Ex• sabe 
como é que o custo de vida se abate sobre quase toda a população brasileira, 
exceto aqueles que evidentemente não vivem de salários fixos. Então, inventa~ 
se um movimento~ prepara-se um movimento, organizado também de vários 
Estados e, de súbito, aparecem 300 pessoas à frente do Palácio e exigem ser 
recebidos pelo Presidente da República, que nem lã se encontrava. Para quê? 
Levados por quem? Por Deputado oposicionista estadual. Levados por 
quem? Por Líderes provocadores, exatamente de uma ação repressora que ge~ 
rasse, ali, de preferência um cadáver, ou, pelo menos, um ferido, para isso po~ 
der servir de tambor de ressonância. Recebidos com absoluta fidalguia, britâ~ 
nica, que no dia seguinte li elogios em jornal a um coronel do Serviço de Se~ 
gurança do Palácio. Foram contidos, pediu-se-lhes que, jâ que queriam au~ 
diência, pedissem essa audiência e formalizassem ao Presidente da República. 
Negaram-se. Disseram: UQueremos aqui e agora". 

Este o tom atual, nobre Senador Dirceu Cardoso. Este o tom depois da 
anistia, que deveria significar esquecimento. O que hã é esquecimento unilate
ral, o que há é esta posição, por parte do Governo, e de nós que suportamos o 
Governo aqui- e digO suportar no sentidO de apoia-r:, para que não haja ma
lediscência na interpretação - nós estamos Sendo aiacados constãrlternente 
por revanchistas, revanchistas que não se pejam de citar nomes de Generais 
em comando de Exército como torturadores, como mera provocação com a 
finalidade exclusiva de impedir o convívio democrátiCo que nós estamos ten
tando, por todos os meios, restabelecer. Mas somos nós os acusados. Eu vi 
um Deputado, e V. Ex• o viu nobre Senador, porque lá ficou fora da Bancada 
da Maioria. O DePutado subiu à tribuna para me dar a resposta e, num deter
minado momento do seu discurso disse: "a tudo assisti em silêncio". Eu não 
mais o quis interromper, ele recebeu um aparte do Senador Lomanto Júnior, 
e eu me dei por satisfeífo. Mas eu gostaria de ter glosado exatamente esta fra
se. A tuqo V. Ex• assistiu em silêncio. Assistiu em Silêncio o Deputado Jorge 
Uequed, ao nos classificar de .. manequins do Dr. Golbery". Nós somos, na 
linguagem mais chula, .. a escarradeira da Oposição". Trata-nos a cada um de 
nós da maneira mais incivil, mais desrespeitosa, mais oprobriosa ... vaca de 
presépio", expressões por eles utilizadas e que eu sou obrigado a aqui repetir. 
UPartido sem medula, sem dignidade, sem moral". A tudo isto ouvimos nós. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Sem espinha dors~l! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sem espinha dorsal! 
Marionetes, era o mínimo. Quando esse que nos chamou de manequins, rece
beu a imediata réplica do Senador Lomanto Júnior, e a sessão começou a 
aquecer. A isso o nobre Deputado assistiu em silêncio; assistiu em silêncio, 
quando o nobre Deputado Alceu Collares fez apenas vinte e ta~tos minutos 
do mais rasgado deboche em relação aos seus companheiros de Congresso, 
deboche total. Um histrião não teria tamanho rendimento e tanto êxito no 
mais baixo dos, circos; assistiu em silêncio, quando o Deputado Freitas 
Nobre, Líder de um Partido que é o segundo Partido deste País, veio à tribu· 
na e disse que saudava o cheiro de povo. S. Ex• tem o olfato puro para certos 
cheiros, mas não para todos. E ouviu em silêncio; em silêncio S. Ex• conti
nuou, quando as cadeiras foram jogadas no Plenário, quando um Deputado 
paraplégico foi atingido no ombro. Chamar isto de cena de vandalismo é 
pouco, mas para os nobres Membros da Oposição é um insulto, é uma brutal 
injustiça, Vandalismo foi, ou qüase isto, apanhar as pessoas que resolviam fi
car deitadas na frente do Palácio do Planalto e Ievâ-las, no braço para um ô
nibus. O nobre e brilhante Senador pelo Paraná, hoje sem Partido definido, 

mas seguramente Oposição, declarou que foi violência. Aí está porque penso 
no que podia ser pior e recebo a objurgatória do meu querido colega pelo Espírito 
Santo. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -Ouço o nobre Senador 
pelo Ceará. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Meu-Dobre Lfder, o nosso Presidente 
Luiz Viana não preciSa realmente de mais defeSã do que a que V. Exf. jâ fez. E 
claro que compete à Mesa manter a ordem das reuniões, mas é claro também, 
nobre Senador, como bem V. Ex• chamou a atenção, que compete à Mesa 
cumprir o Regimento e, mais do que isso, ser exemplarmente comedida. E V. 
Ex• sabe que a Mesa adotou as medidas necessárias nas ocasiões oportunas ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Não apoiadol 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- O fato, suspendendo inclusive a sessão, 
solicitando a retirada dos presentes às galerias. Não é só isto, nobre Senador, 
o fato é que o palco foi preparado ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sem dúvida. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... é orquestrado para provocar, para 
nos conduzir a um im-passe. E a alternativa a que se conduz a autoridade é de 
duas, uma: ou ser desmoralizada ou provocar vítimas. Essa ê a pura verdade. 
O que ainda não compreendemos, nobre Senador, é que a responsabilidade 
maior não é das galerias ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) - Muito bem! 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... a responsabilidade maior é dos parla
mentares que se omitiram. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- De alguns. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Alguns, somente depois do caso passa
do, ocuparam a tribuna para dizer que não concordavam com aquilo. Somen
te depois. Talvez tenham chegado muito atrasados. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Permite V. Ex• um 
contra parte? 

O Sr. José Lins (PD-S --;-CE)- Com o maior prazer, nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Veja bem que, quando 
fomos ao gabinete do Presidente Luiz Viana, o Senador Paulo Brossard e eu, 
e o Senador Marcos Freire tínha ido espontaneamente até às galerias para 
tentar o acordo, subimos à tribuna sucessivamente - Senador Paulo Bros
sard e eu- para explicar que a sessão seria reiniciada, se o Presidente aceitas
se, a partir do reinício, a volta daqueles supostos estudantes, e havia uma 
implícita garantia de ordem a partir daí. Veja bem, V. Ex• Pois muito bem, 
que fez o Deputado Freitas Nobre? Imediatamente pediu a palavra e declarou 
que tinha concordado sob duas condições, condições que S. Ex• não expres
sou a mim, a menos que eu tenha ouvido avant la lettre. Que disse S. Ex•? .. A
ceitei sob duas condições." A primeira, que· eu não mais me recordo; e a se
gunda que as galerias fossem reocupadas, mas que o povo não ficasse aqui 
apenas em silêncio, mas que participasse da sessão. S. Ex• acabou de rasgar o 
Regimento. Está escrito no Regimento que as galerias não podem participar 
da sessão. Pois o Líder, na Câmara, do segundo Partido neste Pais- o pri
meiro da OposiÇão e O segtindo_enl número- começou exatamente, a partir 
desse instante, por solicitar às galerias que vociferassem, que insultas~em, que 
ofendessernt que jogassem as pedras, que jogassem os bancos, que jogassem 
até coisa pior, que ouvi dizer, mas ainda não tenho certeza. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- V. Ex• tem razão. Tem razão e é preciso 
que compreendamos ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador, é mui
to simpático falar para a juventude em termos de_Oposição. Difícil é ser o qu~ 
disse o Senador Dirceu Cardoso, .. o homem da lei e da ordem". A lei e a or
dem são muito antipáticas. O ideal é romper a Ordem e quebrar a lei em nome 
de quê? ... Quando nenhum argumento mais se tem, em nome da liberalidade. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador, chamo a atenção para 
esse fato fundamental: o palco foi armado para oferecer duas alternativas à 
autoridade: ou ser desmoralizada ou provocar a vítima. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Certo. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- E talvez tenha sido o comedimento do 
Presidente que, como V. Ex' bem disse no início do seu discurso, nos salvou 
de uma catástrofe, talvez até de um derramamento de sangue. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Salvou não! 
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O 'Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Adiou. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E ainda mais, seria também muito con
veniente ou talvez indispensável que o Congresso tentasse responsabilizar ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -Agora, sim. 

O Sr. Josi" l.ins (PDS- CE)- ... aqueles parlamentares que o desmora
lizaram, inclusive atacando fisicamente seus colegas, um dos quais se encon
tra no hospitaL Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Itamar 
Franco, chegou a hora do meu sacrifício. 

Diz o Sr. Presidente que me restam os 5 minutos que V. Ex• escolheu pa
ra, como eu disse ainda há pouco, trucidar a argumentação do seu humilde 
colega. Estou à sua disposição, e não digo que gostosamente para este fim, 
mas estou à disposição de V. Ex' 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Creio que o Sr. Presidente daria 
a V, Ex' o tempo necessário para contestar o que vou dizer. Primeiro, Sena
dor Jarbas Passarinho, eu fiz uma afirmativa aqui, dizendo que até hoje o Su
premo Tribunal Federal não permitiu a prorrogação de mandatos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Também não disse is-
so. Eu disse que ele garantiu a liminar. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Eu quem disse. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) -Ah! 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Eu vou chegar, daqui a pouco, a 
esse ponto. 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu disse que ele garan
tiu uma liminar. 

O Sr. ltamar Franco (PMDB- MG)- A primeira coisa é essa afirmati
va minha, porque eu quero deixar inserida nos Anais desta Casa. 

E da pena do lúcido Ministro Gonçalves de Oliveira na Representação n9. 
650, que declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei Constitucional n9 
13, do Estado de Mi nas Gerais: - "'O-SupremO Tribunal, em nlemOi'âvel 

uo Supremo Tribunal,-em memorável acórdão de que foi Rela
tor o nosso eminente colega Ministro Cândido Mota Filho (Repre
sentação n~' 322, de Goiãs,julgada em 18-9-57), firmou sua jurispru
dência no sentido de-CfU.e- a prorrogação de mandatos fere a forma 
republicana representativa e o princípio democrático da temporarie
dade das funções eletivas." 

Ministro Gonçalves de Oliveira, ministro das Minas Gerais, que presidiu 
inclusive o Supremo Tribunal Federal. 

Quando V. Ex• recebia os apartes, escrevi rapidamente, aqui, a situação 
do Marecal Castello Branco, que também vou ler para V. Ex' É possível que 
haja dúvidas, porque fiz correndo. O Ato Institucional de abril de 1964 inves
tiu o CõngreSso Nãcioifal no poder de eleger o Presidente da República e as
sim o exerceu, elegendo o Presidente Castello Branco por um determinado 
período. Houve um Ato Institucional dando ao Congresso Nacional o poder 
de eleger o Sr. Presidente da República e ele o fez, escolhendo o Presidente 
Castello Branco. Ao findar-se o dito período, resolveu o Congreso reconduzir 
aquele mandatário por mais um períOdo na Presidência. Não se tratou de 
usurpar o direitO do eleitorado, conduzir a postos eletivos pessoas que para 
tanto não estão habilitadas. Naquela época se exerceu o direito de voto numa 
eleição indircta. Hoje, no meu entendimento, usurpa-se ao eleitor o direito de 
voto. A prorrogação, Senador Jarbiis Passarinho, foi efetivada atraVés de 
proposta de Emenda à Constituição, mas Iastreada em ato revolucionário, es
capando à apreciação da Justiça: Is16 -Cini- reTação ao ilustre Presidente Cas
tello Branco. Agora, V. Ex~ vai, como sempre, me ouvir com atenção e ver 
que cometeu alguns deslizes. E é bom que se diga à Casa que V. Ex• não fez a 
revisão da sua fala; portanto, eu considero até que, falando de improviso e 
apressadamente, V. Ex• tenha cometido alguns enganos. V. Ex• disse o se-
guinte, no iníCio da sua fala: "Onde terá havido violação da Constituição'? S. 
Ex• e o nobre Senador Mendes Canale, como estudiosos da Constituição e 
das leis brasileiras, chegaram até a apresentar recurso ao Supremo Tribunal 
Federal, quanto à tramitação das emendas que pretendiam a prorrogação, 
que hoje é lei." Aí há o primeiro engano. Sabe tão bem V. Exf quanto eu que 
ela só serâ lei depois de promu-lgada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Bem, isso é /ana capri-
na. V. Ex~ terá alguma dúvida se ela serâ promulgada? 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) - Eu ainda tenho. 

O SR, JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ah! sim. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MO)- Tenho a primeira dúvida, quan~ 
to à prorrogação; e depois ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) -Gosto dos homens 
abrahâmico,s, que esperam contra a esperança ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- 1;: possível, mas primeiro vou di~ 
zer a V. Ex•: interessante qtie eu aprendi a agir assim, veja V. Ex•, nos dois 
anos que servi à Artilharia do meu Regimento de Obuses de Juiz de Fora. 
Talvez tenha sido o mal dos meus instrutores dar essa perseverança nessa lu
ta, ao acreditar ainda nas leis do País. 

O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Perseverança, sim, mas 
segundo V. Ex• aprendeu em cálculo de probabilidades, dentro da certeza 
moral; no retângulo de dispersão existe a certeza moral. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- No cálculo de probabilidades, 
se eu fosse jogar nele, eu talvez não estivesse sentado aqui. Então, ê o primei~ 
ro equívoco. Diz V. Ex•: "S. Ex• bateu à porta mais alta do Brasil, foi ao Su
premo Tribunal Federal e recebeu, por unanimidade, a negativa do pleito que 
fazia, que era pôr abaixo a liminar que foi concedida". Aí, hã inversão. A li
minar não foi concedida ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- A! há um equivoco, 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Exatamente, estou lendo ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Por causa da frase ne-
gativa. 

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Claro, eu desculpei. Af é que V. 
Ex• faz urna afirmativa que não corresponde ainda: '"Daqueles que passaram 
a vida distribuindo justiça, que declararam de pronto, que não havia nenhum 
dano à Constituição brasileira, com as propostas de Emendas à Constituição 
apresentadas.'' 

Então, eu tive oportunidade de ler para V. Ex• o parecer do ilustre Presi
dente do Supremo Tribunal Federal. Agora, já que o nobre Senador Jarbas 
Passarirlho ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agora, V. Ex• vai pas
sar a outro assunto, então peço ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB ---MO)- Não, vou ler a liminar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Um momento, por ob· 
séquio. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Pois não. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Só para esclarecer este 
ponto do meu discurso. 

Vê ,V. Ex•, em primeiro lugar, que não sendo eu advogado e conseqüen
temente não sendo jurista, se"i; entretanto, de caso vivido, de experiência da 
vida, que a liminar é concedida, em regra, quando há qualquer expectativa de 
ferimento de direito. A regra é conceder a liminar. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Aí, nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, V. Ex• vem de encontro ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- De modo que quando 
uma liminar não lhe é concedida, a liminar é contra o seu pleito, contra o piei~ 
to de V. Ex•, e depois é mantída pOr um Tribunal Pleno, ou por um grupo co
letivo de julgamento, a minha impressão nítida é que já sei qual vai ser o reR 
sultado no mérito. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Está bem. Veja V, Ex•, nobre 
Senador ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Vejamos daqui a al
guns dias. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não, veja V. Ex•, nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, V. Ex• vai me permitir, e o Sr. Presidente também, 
porque V. Ex_f tocou em um ponto que hoje é importantíssimo para mim. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Citou V, Ex• um ex
Presidente; V. Ex• sabe que inúmeras decisões do Supremo são tomadas por 
maioria; uns têm um ponto de vista e outros têm outro. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não, Ex•, não quis cansar V. 
Ex• V. Ex• poderá verificar e atestar em outra oportunidade, se o que digo e 
afirmo agora é falso. Nenhum Ministro, Senador Jarbas Passarinho, até hoje, 
até às 17 horas e 30 minutos, nenhum Ministro do Supremo Tribunal Fede
ral, até hoje, permitiu que se-ferisse a República e a temporariedade dos man
datos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -Certo, 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Quero dizer que V. Ex• tocou 
num ponto, aí. essencial, que é cxatamente o problema do nosso mandado de 
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segurança. V. Ex,. disse muito bem, o problema da liminar. Se o Supremo Tri
bunal Federal, Senador J arbas Passarinho, tivesse a sensibilidade, ele teria 
dado a liminar. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu respeito o Supremo 
Tribunal Federal. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- E vou mostrar agora;_vou dizer 
por que, Ex• 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ê um poder, eu respei-
to. 

O Sr. Itamar Franco (PMDD- MG)- Não, Ex•, é o próprio relator. 
.sabe por que o relator não deu, Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -PA) -Acho que não deu por 
ser de justiça não dar. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) -Não, Ex•, não deu porque O 

ilustre Ministro do Supremo Tribunal Federal entendia e esperava- veja V. 
Ex•- que o Congresso Nacional não decidisse com essa pressa com que deci
diu. Vou ler para V. Ex• V. Ex• vai rir, maS estâ escrito, estâ aqui, Ex' 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- O meu riso é um pouco 
de incredulidade. 

O Sr. Itamar Franco (PMDD- MG)- Gosto de discutir com V. Ex• 
porque discutimos em termos civilizados, com respeito um ao outro. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Exato. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Então, vou ler para V. Ex• o 
despacho do Ministro Décio Miranda, jurista mineiro ... Indefiro a liminar. 
Embora em linha de princípio relevante o fundamento do pedido, não é de 
presumir~se que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso 
venha a ser deferida." 

Recorremos, então, naquilo que os advogados chamam de Agravo Regi~ 
mental. E ai sim, em decisão-plena, o Ministro deu o seguinte ~espacho, aca~ 
tado por todos os Ministros. Mas veja V. Ex': nunca se entrou no mérito. O 
Tribunal rinda não foi chamado ao mérito. Ele não entrou no mérito; vai ser 
chamado, mas não entrou ainda. Eu já vou terminar, nobre Senador. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu apenas estou ano
tando alguma coisa que V. Ex• diz. Não estou com pressa. 

O Sr. Itamar Franco (PMDD- MG)- No agravo regimental o douto 
Ministro disse o seguinte; e acompanhado pelos seus Pares, porque nós entre# 
gamos imediatamente ao Ministro Décio Miranda uma certidão distribuída 
pelo Presidente da Casa, dando co-nia de que o Congresso Nacional seria con~ 
vacada para o dia dois de setembro. Então, nesse agravo regimental, nós 
mostramos ao Ministro que era importante dar a liminar, porque o:congres
so poderia decidir, como decidiu, rapidamente, o problema da emenda pror# 
rogacionista. Mas, naquela época, assim se expressou o Ministro, acatado 
pelo Supremo Tribunal Federal: ••Argumentam os impetrantes, ante o novo 
elemento de convicção apresentado, que, devendo iniciar-se a 2 de setembro 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas, não quanto ao mérito. O 
Tribunal não julgou o mérito da questão. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Até eu sei disso. Quan
do se discute uma liminar não se entra no mérito, por isso que se chama limi~ 
nar. Até eu sei disso. A questão é que V, Ex~J. se antecipa ao julgamento e diz 
que a Constituição foi ferida e violada. Eu espero o julgamento final da Cor· 
te. Tomo como Indício. 

O Sr. Itamar F'ranco(PMDD- MG)- O julgamento sópoderã se dar, 
agora, depois de promulgado, se vai ser promulgado, o outro mandado de se~ 
gurança. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sabe V. Ex• que o sa
neamento da Justiça se faZ a qualquer época. Hoje mesmo, V. Ex' deve ter 
tido uma alegria, abrindo os jornais; leu que o Supremo Tribunal Federal 
considerou inconstitucíonal a Taxa do Lixo, do Rio de Janeiro. V. Ex• se bate 
contra ela no Distrito Federal. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - f: verdade. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Então, estã alo Supre
mo Tribunal, fazendo o saneamento. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Então vamos esperar. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Então vamos esperar, 
mas V. Ex• não está esperando, está afirmando, porque é parte. E. parte e tem 
facção. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Sou Senador da República e 
posso dizer, com todas as letras: até hoje, o Supremo Tribunal Federal não 
permitiu que se violen~asse a Federação e a República. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Por isso, ouvi V. Ex• 
Acho que o documento está muito bem instruído. Esperemos o resultado fi~ 
na I. Apenas chamo a atenção dos colegas para o fato de que, quando o Sena~ 
dor declarou que a prorrogação do período do Presidente Castello Branco foi 
diferente, S. Ex' já admitiu, evidentemente, que houve uma prorrogação. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Um ato revolucionãrio, Ex• 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Foram palavras de S. 
Ex' que anotei, quando S. Ex' pensa que estou desatento a ele. Ainda disse as~ 
sim, em relação ao Presidente Castello, sobre o qual não falei: que foi recon
duzido ... 

O Sr. Itamar Frailco (PMDB- MG)- Ato revolucionário ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Perdão, a votação da 
prorrogação de mandatos não foi ato institucional. O Ato Institucional n9 I 
já havia sido extinto, quando foi votada a prorrogação, a tal ponto que o Pre
sidente Castello Branco me disse: uNào jurei defender prorrogação de man~ 
datos. Jurei defender o AI-I que me manda completar mandato". 

Mas isso será objeto de nossas futuras considerações. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Eu não me fiz entender, mas é 
diferente. 

próximo a deliberação do Congresso Nacional sobre matéria que, na sua pró- 0 SR. JARDAS PASSARINHO (PDS_ PA) _Sr. Presidente, encer
pria expressão, consideram .. indeliberâvel", não se escoariam, antes desse ro, apenas chamando a atenção deste fato para os Srs. Senadores: hoje, pela 
momento, os prazos para informação da autoridade coatora, parecer da manhã, meu gabinete recebia um telefonema. Eu gostaria que o Senador Ita
Procuradoria-Geral da República e estudo do relator. mar Franco também atentasse para esta descrição; uma pessoa ligava o tele-

Dâ·se, porém, que, segundo o art. 77 do Regimen.to Comum (Resolução fone e falava com um dos meus auxiliares de gabinete, perguntando: uvai ha~ 
nº 1, de 1970, do Congresso Nacional), a proposta de Emenda à Constituição ver luta de box, hoje, no Senado?" o auxiliar recebeu, com cortesia, resolveu 
.. será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício máximo também ser jovial, e disse: _ .. acredito que sim!" Redargue a pessoa que ligava 
de lO (dez) dias entre um turno e outro''. (Fis. 108.) 0 telefone: "E quanto ganham esses pais da Pátria para fazer esses atos dentro 

Assim, a par de se poder entrever, na fundamentação do agravo regímen- do Congresso"? 
tal, implícita admissão de que não ficara inicialmente demonstrado pelo me- O COngresso está atingindo, porque houve um desforço fiSico e isto para o 
nos um dos requisitos da concessão da medida liminar, o novo elemento apre- grande público aparece como sendo urna condenação irrecorrível do Con~ 
sentado ainda não permite presumir que o impugnado ato de submissão à de- gresso brasileiro. Quando, ar sim, poderemos apontar, em vários congressos 
liberação do Congresso -submissão que se faz em dois turnos- se comple- do mundo, onde há luta corporal e até morte. Agora, ningUém se refere com 
te antes do julgamento do mandado de segurança. esse mesmo tipo de condenação veemente, ao verdadeiro alcance que o Sena-

Isto posto, nego provimento ao agravo". Acredito, nobre Senador _Jar- do e a Câmara sofreram por parte da agressão dos grupos organizados, mili
bas Passarinho, que o Ministro Décio Miranda, que conheço, inclusive quan- tantes de esquerda radical, para tentar impedir que o Congresso funcionasse. 
do criança teve como seus professores meus avós, na cidade de Carangola, Isso é esquecido. Mas o fato de o esforço físico ter sido provavelmente a coo
nesta altura, talvez lá dentro da sua consciência, s.- Ex•, grande jurista que é, seqUência inelutável daquilo que se preparou, a partir das galerias, isso, en
deva estar arrependido de não ter dado a liminar, porque o Congresso Nacio~ tão, é enfatizado como tendO sido a verdadeira desmoralização do Congres
nal, na expectativa dele de não julgar em dois turnos, julgou em dois turnos. so. 
Era o aparte que queria dar a V. Ex• Mas, Sr. Presidente, acho que devemos aproveitar essa oportunidade, 

quer das palavras do Senador Dirceu Cardoso, quer das palavras do Senador 
Paulo Brossard, quer de todas as outras que ouvimos aqui. V. Ex' está, neste 
momento, com a autoridade de V. Ex•, que já é enorme, reforçada pela pala-

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA)- Agradeço a V. Ex• 
Vejo que, quanto a mim, o que resta é colocar um .. não" onde faltou: a limi
nar não foi concedida. 
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vra d<.~ Oposição. V. Ex• tem aqui uma declaração prévia, partida deles, de 
4uc é preciso agir com mais energia. São eles que estão pedindo a V. Ex• mais 
ênf<~se no proces.<;o repressivo, que V. Ex• se recusa a fazer. Aí está uma cono~ 
tação que é preciso não esquecer também. E, ao mesmo tempo, veja V. Ex•, 
tão recentes são os ratos e quais foram as vozes que se levantaram para 
solidari:tar-se com V. Ex•, agredido como foi, como fomos todos nós naque~ 
1<.~ m<~druguda. Portanto, creio que a experiência de V. Ex• é admirável, e V. 
Ex• recebe do Líder da Bancada de V. Ex• nesta Casa a mais completa solida~ 
riedadc c o irrestrito apoio à ação pessoal de V. Ex• 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimenta~ 
do.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR FRAN
CO t:M A PARTE AO SENADOR JARBAS PASSARINHO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Tribunal Pleno 

MANDADO DE SEGURANÇA NO 20.257-2 (AgRg)- DISTRITO FE
DERAL 

I c 
Agravantes: Itamar Augusto Cautiero Franco e Antonio Mendes Cana~ 

Agravada: Mesa do Congresso Nacional 

Enu•nta: Processual Civil. Mandado de segurança. Medida li~ 
minar d!•m!gada pelo relator: Confirmação do despacho. 

Acórdão 

Vistos, relatados c discutidos estes autos, acordam ao Ministro do Su
premo Trihunal Federal, em Sessão Plenâria, na conformidade da ata de jul
gamentos c das notas taquigráficas, à unidade de votos, negar provimento ao 
agravo regimental. 

Brasília, 27 de agosto de 1980. - Antonio Neder, Presidente - Decio 
Miranda, Relator. 

Relatórios 

O Senhor Mínistro Decio Miranda- Os Exm11s Srs. Senadores Itamar 
Franco e Antonio Mendes Canale, por petição protocolada a 19 do corrente, 
c que foi redistribuída às últimas horas do expediente desse mesmo dia, pe
dem mandado de segurança contra a Mesa do Congresso Nacional, na pessoa 
de seu Presidente, o Exm'i' Sr. Senador Luiz Viana, a fim de que seja impedida 
a tramitação das Propostas de Emendas Constitucionais n9s 51 e 52/80, bem 
como da Emenda n" 3 às referidas Propostas. 

Argumentam que ditas emendas, visando a prorrogar os mandatos dos 
atuais Prefeitos, V ice-Prefeitos e Vereadores, não podem ser objeto de delibe
ração, ante o que dispõe o art. 47, § J'í', da Constituição, segundo o qual .. não 
será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Fede
ração e· a República". 

Pediram, os impctrantes a sustaÇão liminar do ato impugnado, asseve
rando que, de um lado, a relevância do fundamento estâ contido na estrutura 
e no bojo da própria impetração, e, de outro, o simples decurso de tempo 
concedido rela lei para o exame final da segurança, cotejado com aquele den
tro do quul chegará a Emenda ao Plenário do Congresso, retiraria possibili
dade de eficác"ia- em caso de concessão final da medida. 

Neguei a liminar. cOm o seguinte despacho, proferido no próprio dia 19 
de agosto: 

••Indefiro a Hminar. 
Embora cm linha de princípio relevante o fundamento do pedi

do. não é de presumir~se que do ato impugnado possa resultar a ine
ficúcia da medida, caso venha a ser ·deferida. 

Notifique-se a impetrada, na pessoa de seu Presidente, o Exm~' 
Sr. Senador Luiz Viana Filho." 

(Fis. 469). 

1\ esse despacho opõem agravo regimental, nos termos do art. 300 do 
Regimento Interno, pedindo a reconsideração do decidido, ou sua submissão 
ao Plenário. 

Não havendo reconsiderado o_ despacho, submeto-o ao exame do Tribu~ 
nal. 

E o relatório. 

Voto 

O Senhor Ministro Decio Miranda (Relator)- A douta petição de agra~ 
vo regi mel) tal, partindo da asse_veração ~o despacho agravado de não pre~ 
sumívd que do ato impug!"Judo pudesse rc~u!~ar a ineficácia da medida açaso 

a final deferida, ponderam que tal presunção, se antes jâ podia ser illdida, 
agora, com maior razão, o será em virtude de certidão, que ora juntam aos 
autos. 

Reza essa certidão: 
"Certifico, a requerimento do Senhor Senador Itamar Franco, 

que a Proposta de Emenda à Constituição número cinqüenta e um, 
de mil novecentos e oitenta, que altera o Título das Disposições Ge
rais e Transitórias, estendendo os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores até mil novecentos e oitenta e três, im
prímindo nova redação ao artigo duzentos e nove, de acordo com o 
Calendário das Sessões Conjuntas do Congresso Nacional estabele
cido para o mês de setembro, deverá ser submetida a primeiro turno 
de discussão e votação no-dia dois daquele mês, na sessão a ser reali
zada às dezoito horas e trinta minutos. E, por ser verdade, eu, Sarah 
Abrahào, Secretária-Geral da Mesa, lavrei a presente Ce-rtidão, que 
vai por mim assinada e autenticada pelo Senhor PrimeirO~ Secretário 
do Senado Federal. Senado Federal, em vinte de agosto de mil nove
centos e oitenta." (Seguem-se as assinaturas). 

(Fis. 479) 
Argumentam os impetrantes. ante o novo elemento de convicção apre

sentado, que, devendo iniciar-se a 2 de setembro próximo a deliberação do 
Congresso Nacional sobre matéria que, na sua própria expressão, consideram 
''indeliberável", não se escoariam, antes desse momento, os prazos para in
formação da autoridade coatora, parecer da Procuradoria~Geral da Repúbli
ca e estudo do relator. 

Dá~se, porém, que, segundo o art. 77 do Regimento Comum (Resolução 
n9 1, de 1970, do Congresso Nacional), a proposta de Emenda à Constituição 
"serâ submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício máximo 
de 10 (dez) dias entre um turno e outro". (Fls. 108). 

Assim, a par de se poder entrever, na fundamentação do agravo regimen
tal, implícita admissão de que não ficara inicialmente demonstrado pelo me
nos um dos requisitos da concessão da ·medida liminar, o novo elemento apre
sentado ainda não permite presumir que o impugnado ato de submissão à de
liberação do Congresso -·submissão que se faz em dois turnos- se éomple
te antes do julgamento do mandado de segurança. 

Isto posto, nego provimento ao agravo. 

Extraio da A ta 

MS 20.257-2 (AgRg)- DF- Rei. Min. Decio Miranda. Agtes: Itamar 
Augusto Cautier_o Franco e Antonio Mendes Canale (Adv.: Roberto Faria 
de Medeiros). Agda: Mesa do Congresso Nacional. 

Del?isão: Negou-se provimento ao agravo regimental. Decisão uniforme. 
V~tou o Ministro Presidente. Impedido o Sr. Ministro Leitão de Abreu. T. 
Pleno, 27-8-80. 

Presidência do Senhor Ministro Antonio Neder. Presentes à sessão os 
Senhores Ministros Djaci Falcã,o, Thompson Flores, Xavier de Albuquerque, 
Leitão de Abreu, Cordeiro Guerra, Moreira Alves, Cunha Peixoto, Soares 
Mui'ioz, Decio i\1iranda e Rafael Mayer. 

Procurador~Geral da República, o Dr. Firmino Ferreira Paz. 
Alberto \'eronese Aguiar. Secretário do Tribunal Pleno. 

Despacho 

Indefiro a liminar. 
Embora em linha de princípio relevante o fundamento do pedido, não é 

de presumir~se _que do a_~o impugnado possa resultar a ineficácia da medida, 
caso venha a ser deferida. - - - -

Notifique~se a impetrada, na pessoa de seu Presidente, o Exm9 Sr. Sena~ 
dor Luiz Viana Filho. 

Brasília, I9 de agosto de 1979. - Ministro Decio Miranda, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Embora não vã, certamente, 
acrescer -nenhum fato novo com as minhas palavras, desejo, antes de agrade
cer a solidariedade que me dá o eminente Líder da Maioria desta Casa, o-emi
nente Senador Jarbas Passarinho, fazer um breve resumo da maneira por que 
v.i aqueles acontecimentos, uma veZ que cada um tem o direitO de, at6 de boa 
fé, os ver por um ângulo diferente. 

Iniciada a sessão, era evidente que as galerias estavam ocupadas por gru
pos devidamente organizados, articulados com Parlamentares, e que se dispu~ 
nham a fazer pressão s_obre o Congresso Nacional. Começaram com palmas, 
aplaudindo os que esposavam as idéias da Minoria. ou da Oposição. Embora 
pudesse considerar como pouco regimental ou anti-regimental tais manifes
tações, elas, de algum modo, não prejudicavam o andamento da sessão; era 
uma manifestação de opinião de participantes das galerias, e a Mesa, toleran
temente ou liberalmente, deixou que elas prosseguissem. A certa altura, entre~ 



Setembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 6 4297 

tanto, aquelas manifestações, que eram apenas de agrado ou de apoio aos que 
tinham idéias idênticas às daqueles grupos de manifestantes, se transformou 
numa atitude verdadeiramente agressiva e perturbadora da marcha dos tra
balhos. Adverti as galerias, por algumas vezes, que ê justamente o que o Regi
mento me permite, e lembro isso justamente quando o Senador Dirceu Car
doso diz que eu deveria aplicar as normas regimentais. Não atendido nessas 
advertências, não tiVe senão conio determinar que as galerias fossem evacua
das. Para isso, entretanto, materialmente, era necessârio que o Congresso dis
pusesse de força material, de gente para cumprir aquela decisão. E a realida
de, e a verdade deve ser dita: é que se verificou, naquele momento, que a Se
gurança da Casa, a Polícia da Casa, que nome se queira dar, não dispunha de 
força para fazer evacuar as galerias. Criar-se-ia assim-um Hilpasse: A ordem 
da Presidência, não podendo ser cumprida, e a Presidência, não podendo re
tomar o trabalho da Casa, sem que a sua decisão fosse cumprida. Acredito 
que ela não havia sido precipitada nem impensada. Nessas condições, suspen
demos a sessão e nos retiramos para o gabinete dã Presidência. Lâ, fomos 
procurados, então, pelo Senador Paulo Brossard, pelo Deputado Freitas 
Nobre e, tambêm, pelo Senador Jarbas Passarinho que lâ chegou, sendo que 
os representantes da Oposição diziam ser portadores de uma fórmUJ3. pãra 
que a sessão pudesse ser reaberta. Portanto, nessa reabertura aí, eles não re
fletiam o interesse da Maioria, representavam o interesse da Oposição e a 
Presidência, realmente, não desejava que a Oposição pudesse arguir que, -por 
uma atitude faccioSa, n6s furtâvamos a aceitar uma fórmula que, ressalvan
do, pelo menos, as aparências, permitia que a sessão fosse reaberta sem 
quebra da dignidade, da autoridade da Mesa do Congresso. E acrescentavam 
que se comprometiam a fazer a evacuação das galerias, elas seriam evacua
das, conforme a determinação do Presidente, O Presidente reabriria a sessão, 
nestas condições, e nesse momento as Lideranças da Oposição fariam um 
apelo para que fosse permitida a volta daqueles assistentes com o compromis
so de que não mais seria perturbada a sessão pela reprodução dos mesmos 
atas que jã haviam sido praticados. O Senador Jarbas Passarinho, presente, 
tambêm se prontificou a fazer i_gual apelo, ou secundar o mesmo apelo que 
era feito pela Oposição, ou que iria ser feito pela Oposição. 

Nessas condições, pareceU que seria uma atitude de intolerância da Me
sa, se não aceitãsse essa- forma que lhe era apresentada e que, realmente, iria 
permitir, se cumprida, se cumprida como prometida, a marcha normal dos 
trabalhos do Congresso. 

Assim foi feito. EVãcuãdaS -aS &aterias, reabri a sessão. Os Líderes da 
Oposição- fizeram o- apelo a Que ·me rereii fOrám seCiiàctados pelo senactOf 
Jarbas Passarinho e, C(Jm o ~~~- d~ferimento-,- foi admitida a volta daqueles 
assistentes que haviam dCiXado aS gãterias. --

Recomeçamos os trabalhos, recomeçamos inicialmente num ambiente de 
-calma - esta é a realidade - mas, passado algum ternpo, vieram manifes~ 
tações de aplausos que também, no meu entender, não agravavam- a Casa, 
não agravavam o co·ngreSsõ. ·MaS, iSto-foi rtum· c"resceilâo, e dcP<iis de ai& um 
tempo, estabeleceu-se o tumulto de que todos os Srs. Senadores e Congressis~ 
tas foram testemunhas. 

Diante desse fato, ou dessa ocorrência, a Presidência Viu-seJ realmente, 
diante daquele dilema, que for PoSto aqu.fP~lo SenadOr-JoséJ.in~_. quCr" dizer, 
ou nós íamos fazer vítimas, íaf!!Õs eVacUar 3s gaTeríãS d.C-~ualquer modO, com 
violência, com uso dâ força, fosse força da Casa, e até forçá que não perten~ 
cesse à Casa, o gue_ ser_ia ainda_ mili_S- grave e_ mais lalll:entável, que fosse neces~ 
sârio, ou então, iria ficar com sua autoridade arranhadà, inevitavelmente. Fi· 
cava arranhada, mas teria permitido que o objetivo daqueles e1ementoS per
turbadores, daqueles elementos que agrediam o Congresso, fosse por eles 
atingido, que era justamente a não votação da matéria que estava sendo sub
metida ao exame do Congresso. 

E nessa ocasião, a Presidência, refletidamente, assumindo todo ónus que 
daf lhe advém - e compreendo isso perfeitamente -, achou que o mal me
nor, pelo menos, era esse, era fazermos a votação, houvesse o que houvesse, 

de - de pensar que aquela turma, naquele estado de espírito, ia atender a 
qualquer ponderação, qualquer palavra, qualquer advertência. 

Ent'ão, tivemos que tolerar, pacientemente, deixando que o tempo cor~ 
resse e, com este tempo, nos aproximássemos daquele objetivo final, último, 
que era submeter a matéria à votação. E isto, felizmente, pôde ser feito. 

Então, a Presidência acha que sob esse aspecto, alcançou o seu objetivo, 
a matéria foi votada, não houve nenhuma vitima maior por parte da assistênM 
cia, embOra o conflito que houve entre parlamentares, entre Congressistas. 
Mas, como já foi notado, é impossível à Mesa evitá-los. 

Em todos os Parlamentos do mundo e todos os Srs. são bastante ilustra
dos, bastante conhecedores da vida parlamentar dos diversos congressos do 
mundo ocidental, e sabem que eni todos eles têm havido esforços pessoais, 
têm havido incidentes pessoais, têm havido atê vítimas fatais nesses entreve
ras tão lamentáveis. 

A Mesa, em especial a Presidência da Casa, assume inteira responsabili~ 
dade do que ocorreu, não dos fatos, mas da maneira como conduziu os traba
lhos para que eles pudessem chegar à finalidade que tinham, a nossa fmalida
de aqui é discutir e votar as matérias, e não podemos deixar de fazer isso pela 
pressão de turbas desorientadas, desorganizadas e articuladas com uma pe
quena maioria de parlamentares radicais, que uns dizem são comunistas, uns 
dizem que além de comunistas, são a esquerda do comunismo, não sei, mas 
que são elementos incompatibilizados com a ordem democrática do Pais, 
com a ordem democrática que se deverá, e que se deseja implantar plenamen
te no País. Não é possível concebermos que num país democrático, num par
Ia:n1ento democrático, ele seja impedido de cumprir os seus deveres, impedido 
de discutir, impedido de votar, porque alguns pequenos segmentos da sacie~ 
dade se dispõem a vir para aqui cOm agressões contra os representantes da 
Nação. 

De forma que eu desejava dar esses esclarecimentos, para que se tenha 
uma idéia exata de que a Presidência agíu inteiramente consciente da respon
sabilidade que assumia, das críticas que lhe seriam atribuídas, e como foram e 
que não nos surpreendem, uns dizem que é prudência, outros dizem que é fra
queza, enfim, as interpretações serão as mais diversas, as mais variadas. Isso 
acontece sempre depois que os fatos se passam e que os podemos ver por um 
novo ângulo, naturalmente com mais calma, e que às vezes nós mesmos talvez 
revíssemos parte das posições que tomamos no meio de um tumulto. 

Mas, não tenho nenhuma dúvida de que a Presidência agiu certo, e quero 
aqui, ao finalizar estas palavras, testemunhar o meu agradecimento ao nobre 
Lfder Jarbas Passarinho~· pela exatidão com ·que colocou os fatos, com que ex
pôs os fatos, e com que interpretou a ação- da Presidência da Casa. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, por cessãO do nobre Senador José Lins. 

~O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso .. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores; 

Como vou tratar do assunto da sessão de ontem, devo declarar que a ces
são da inscrição do nobre Senador José Lins a meu favor não foi combinada 
agora,_mas já tinha sido._ combinado, no princípio da sessão, que-eu falaria em 
seu lugar, porque não hã nenhum condicionamento a explicações minhas ou 
a respostas. S. Ex• não sabia o assunto que eu iria tratar. Isso, a bem da ver
dade. 

Sr~ Presidente e Srs. Senadores, vou voltar ao assunto da sessão. Tinha 
outros assuntos, mas é deste que vOu tratar. Infelizmente, o Sr. Presidente 
saiu. Ouvi a -missa "seca de S. Ex• aqui, e ele devia, agora, ouvir a minha res
posta, mas saiu. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Devo informar a V. Ex• que 
o Presidente ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• representa a Mesa, está cer-
to. 

porque esse era ·o desejo real da maioria da Casa, da maioria do· Congresso, o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) _ ... acaba de Ser chamado 
como verificamos na votação que foi realmente bastante eloqUente para que para um assunto que não pode deixar de resolver , razão por que S. Ex• se 
se possa pôr qualquer dúvida, que naquele momento, naquele dia o Congres- afastou. 
so desejava realmente submeter a votos aquela matéria. o SR. DIRCEU CARDOSO (ES) _Certo, Sr. Presidente, não tem im-

Nessas condições não -noS iri'V&StimoS daquele espírito que desejaria o - portância. -
nosso colega Senadpr D_irceu Cardoso, que nos habituamos a ver aqui, com Sem c:ondicionameittO partidário algum_ não pertenço a Partido algum 
um espírito tão liberal, tão propugnador de liberalidades, de concórdia, de --com ·a minha consciênciã. e o meu dever cívico, quero verberar o procedi
harmonia, mas que agora, de repente, se rebela como se brotasse no seu ínti.. mento da Mesa na sessão tumultuosa de ontem. 
mo um espírito de violência, um espirita de intolerância; u~ espírTto~iealmen- Não ·estoU de acordo com as explicações do Sr. Presidente, e nem com al· 
te desejoso de que a Presidência st3.tirã5se~ OU-mándasse que a Segurança da gunS apartes que ouvi aqui, de parte da Liderança do PDS, que está querendo 
Casa se atirasse- cOhtta-·aqueles populares. defender a Presidência· da Casa. 

O dilema era esse, porque palavras era evidente que não bastavam, por~ . Sr. Presidente, não advogo a evacuação das galerias pela força ou pela 
que n!nguém ia pen·s_ãr .... :.-acho, que-não -há óiDgu~ât que t"enha eSSa . .i.ÍígêciUida.. pancadaria, não, nem admito isso, condeno até essa decisão da Mesa. Mas 



4298 Sábado 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S«;ào 11) Setembro de 1980 

tudo se poderia fazer com esse livrinho que temos, com esse livrinho, que é o 
Regimento da Casa e é o Regimento Comum, no caso, que é o livrinho mais 
desrespeitado pela Mesa e, naquela sessão, foi o mais desrespeitado de todos, 
na história deste CongreSso. -

Aqui, Sr. Presidente, temos membros da Mesa- não é com V. Ex• -, 
que ignoram o Regimento, que pensam que o Regimento é para dizer que po
dem nomear, podem demitir, podem mandar ocupar, etc.; eles pensam que 
são só essas coisas administrativaS, mas ignoram a força dos mandamentos de 
ordens desse livrinho. 

Sr. Presidente, não aconteceram coisas mais graves, Porque Deus esteve 
conosco, porque, por ação da Presidência, aquilo ia virar um tumulto, ia virar 
um pé-de-vento, por falta de cumprimento do Regimento por parte da Mesa. 

Começa, Sr. Presidente, pelo seguinte: a Mesa admitira que nesse pata
mar reservado a ela, a sua localização, à meditação das questões que, durante 
as sessões, são levadas a sua interpretação e a sua decisão, a Mesa consentiu 
aquele acúmulo de Deputados, Senadores e de funcionários, que vão lã e que 
não têm nada a ver com a Mesa, aquele acúmulo de gente ao seu derredor, e 
gente, Sr. Presidente, que jã hoje não se limita a falar nos ouvidos do _Presi
dente e dos Membros da Mesa, por trâs, mas que vêm pela frente e ocupam o 
espaço entre o Plenário e a Mesa. A Mesa não deu um pio: ouviu, viu, regis
trou aquilo sem um protesto, sem um ordenamento. Primeiro erro, então: o 
acúmulo. 

Gostaria qUe o Sr. Presidente estivesse aqui que eU iria encaminhar o or
denamento, mas S. Ex' teve que sair, é possível que não tivesse mesmo tempo, 
ou não quis me Ouvir, mas vai ter qUe-ouvir em-Oütr-as oportúnidades. S. Ex' 
agora vai me ouvir é na sessão do Congresso Nacional, da qual eu também 
vou fazer parte. Embora, Sr. Presidente, hoje seja arriscado; com essa Mesa 
tíbia, com essa Mesa complacente, nós estamos até arriscando o nosso pêlo 
em ir lá, mas eu vou. Então, Sr. Presidente, o primeiro erro foi o acúmulo de 
gente no patamar da Mesa, essa massa que toma parte; que conduz o Presi
dente, que exerce pressão sobre o Presidente. 

Sr. Presidente, o tumulto que houve entre os Deputados foi exatameilte 
na plataforma da Mesa, por acúmulo de parlamentares e de funcionários que 
não têm nada que estar na plataforma reservada à Presidência, e que lâ esta
vam engorgitando, enchendo toda a plataforma. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Não sei se vou ter oportunidade 
de usar a palavra ainda antes do encerramento do expediente. Teria algumas 
ressalvas a fazer do muito que foí dito, nesta tarde, em torno desse episódio. 
Mas, já que toca no tumulto que tomou conta da Mesa engorgitada de pes
soas, parlamentares e não parlamentares, devemos lembrar, por exemplo, que 
causou estranheza e, conseqUentemente, irritação, o próprio fato do Presi
dente ter anunciado que as 23:40 h encerraria a sessão, e não sei porque car
gas de água, com todo aquele tumulto existente, de repente a orientação que 
ele já havia anunciado, não foi respeitada. Esse é apenas um detalhe, que 
pode parecer pequeno, mas que mostra como facilmente se estabeleceu um 
espírito de dúvida e de questionamento quanto à condução dos trabalhos,. É 
apenas aproveitando a deixa do que V. Ex' estâ dizendo, embora tivesse ou
tras considerações a fazer. Mas, ouço V. Ex' com toda a atenção. Muito obri
gado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Começo, então, falando do des
cumprimento regimental, a limpeZa da plataforma é a primeira coisa. 

Sr. Presidente, primeiro: permitir o acesso de todo mundo na plataforma 
para fazer pressão, aquelas conversas que perturbam - eu me perturbei, ali, 
com as conversas, eu que não estou dirigindo nad_a, imagine o Sr. Presidente, 
na hora de decisões importantes, com aquela massa informe de conversas tro
cadas e de murros. 

Segundo, Sr. Presidente: as questões de ordem. O Regimento estabelece 
uma só vez para a mesma questão de ordem; não pode haver mais de uma. E 
o nosso Presidente, que agora não eSta presente, ouviu ciitco, seis qUestões 
sobre a mesma questão de ordem e tinha tolerância de discutir com o plenário 
e esperar nova questão de ordem. 

Sr. Presidente, a Presidência do Congresso decidindo, passa à matéria se
guinte. E o que ele faz conosco, aqui no Senado, quando tem que passar os 
empréstimos aos Estados, eu me perco, porque S. Ex• passa dois ou três itens 
num minuto. E lã, S. Ex' esperava a argUição da questão de ordem, dava tem
po, fomentava, possibilitava que se levantasse outra questão de ordem, esse é 
o segundo erro; inúmeras quCstões de ordem sobre a mesma matéria. Não 
pode fazer isSO! Lã, ele dialogava com o plenário. 

Sr. Presidente, quando o Presidente não tem autoridade, ele tem -que ter 
força. São duas coisas: ou é chefe ou é líder; ou é uma coisa ou é outra. O che-

fe é a manifestação da força; o líder é a expressão da idéia. Então, quando 
não é uma coisa ou outra, tem que usar a força. 

A força não é para agredir ninguém, é para impedir o tumulto. As nossas 
casas reunidas são, Sr. Presidente, um pé-de-vento que pode gerar um tufão e 
ter conseqifências imprevisíveis. 

Aquele entremeio da sessão, obstruindo a sessão inteira, e ninguém po
dia passar. Não é possível, Sr. Presidente, as votações, com pessoas em pé, 
gritando. Houve até um voto da galeria. Sr. Presidente: houve um voto da ga
leria. Meu Deus, em que mundo e em que estrela nós estamos? Houve um vo
to, e queriam contar o voto da galeria. 

Sr. Presidente, há uma expressão chula:_virou bodum. 
Sr. Presidente, é claro, o parlamento tem que se erguer e anunciar: 

"não", "sim", e está acabado~ 
Mas, se o Presidente não tem força, então não há força para presidir. E 

muito nlais grave; não- tem força para presidir! 
Outra coisa, Sr. Presidente: a votação foi uma votação tumultuada, por

que o Presidente permitiu isso. Mas houve uma hora em que o tumulto, a 
montanha domir;10u a planície. ~ecordo-me das páginas da Revolução Fran
cesa, a convenção era a montanha e a gironda a planíc-ie. Chegou uma hora 
em que a montanha dominou a planície, só não pediu a nossa cabeça. mas 
disse impropérios, jogou pedras, jogou fragmentos de cadeira, jogou pala
vrões etc. O que machuca mais é o palavrão, o resto não. Quer dizer, o am
biente virou beirada de caís, ou fim de rua, Sr. Presidente. A votação, Sr. Pre
sidente, foi tumultuada, o que não podia haver. Não condeno a manifestação 
da mocidade. A mocidade estava vendo uma Mesa tíbia dirigindo um Con
gresso também meio atormentado, então fez a sua pressão e ganhou. 

Sr. Presidente, não quero ver um Congresso de pancadas, mas também 
não quero ver e nem quero particípar de um Congresso moribundo e eu parti
cipei e nós participamos de um Congresso moribundo. Houve uma hora em 
que ele morreu; houve uma meia hora, em que perdemos o pulso, Sr. Presi
dente, e a respiração, deixamos de ser um poder. Fomos a extensão da turba
multa da galeria. A galeria nos dominou e eu ouvi, porque estava numa po
sição bem embaixo da galeria; .. Vamos descer e expulsar esses camaradas aí." 
Aí, Sr. Presidente, arrepíou-me os cabelos, e falei, nós é que vamos sair daqui 
com pancada. Eu ficaria satisfeito se a pancadaria começasse na Mesa e de
pois passasse para as nossas Bancadas, porque o Congresso foi dominado. Eu 
vi o Congresso moribundo. Eu vi. Nós vimos. O Presidente não viu, porque 
estava lá de cima, calmo, tranqüilo, esperando a inspiração dos deuses. Hoje, 
posso explicar: a música mais bonita é a músíca dos fatos que acontecem, ou 
melhor, a música dos fatos acontecidos. Hoje, pode explicar que ouvia era 
isso aí. Mas, ninguém quis riada. Nós éramos os náufragos à procura de uma 
tábua de salvação. Eu assistí, nobre Senador, eu assisti o Congresso moribun
do. E não quero que ninguém tenha esse papel trágico de ser o homem que 
ponha o crepe_ sobre o Congresso morrendo, não q~ero. Quero que o Con
gresso participe vivo, palpitãnte-. saia carne e luta dele, mas ele, corno um ca
dáver, friO, sem reação, sem resistência, morto, eu rião quero ver. E eu vi. 

Sr. Presidente, o tumulto atrás. Por que é que houve? Por causa da tole
rância da Mesa. Por que, Sr. Presidente? Admitiram um outro Deputado que 
não era fiscal da contagem. A contagem, denunciada em altos brad~s pela 
Mesa, ele foi lá, deu um soco na mesa e disse: ''isso é um roubo". 

Sr. Presidente, mas como? Em que posição ele estava? Defronte da Mesa, 
não estava atrás não, estava defronte da Mesa. Nunca vi isso! Ê possível que 
nem no CongresSo de Gana, de Uganda, da Conchinchina, de Cingapura, de 
Samôa, de Sumatra ou_ de Java haja isso, mas aqui nós vimos. 

O que houve, Sr. Presidnete, o que houve? Infelizmente o Sr. Presid_ente 
não está ouvindo aqui a missa que estou rezando para ele, mas estará nos 
alto-falantes ouvindo e estou mandando daqui as minhas recomendações a S. 
Ex• 

Por que, Sr. Presidente, o ato de um homem, que não era um Deputado 
fiscal, e a acusação grave que fez, quando afirmou: isso é um roubo. Não ha
via roubo algum! Mas ele fez a acusação porque a Mesa era tolerante, com
placente, não resistia a nada. O Secretário reagiu, e tinha que reagir. Reagiu 
da melhor maneira e aquilo degenerou num connito. 

Sr. Presidente, nem a segurança da Câmara nem a do Senado, nem segu
rança alguma esteve ali presente. E vimos a agressão bárbara que dois Depu
tados sofreram. Em decorrência de quê? Da complacência da Mesa. E quan
do digo Mesa, Sr. Presidente, quero dizer, entre parênteses, Presidente. E 
para o Presidente. S. Ex~ vai me desculpar a ausência, mas o recado é para ele 
não é para a Mesa não. É para a complacêncía do Presidente. 

Aquilo, Sr. Presidente, pode ter desdobramentos seriíssimos, porque um 
homem foi batido; dois Deputados foram batidos, mas batidos totalmente. 
Não foi em discussão nem em briga com outro. Foi um Deputado que estava 
saindo e dízendo: .. eu não estou brigando, quero impedir esse tumulto" e foi 
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agredido da maneira mais covarde que jâ vi. Porque num homem caído não 
se bate; só se for numa briga de vida e morte. Ali não era uma briga de vida e 
morte. Não tinham discutido nada, não tinham divergido em nada. Um que
ria agredir, não, Sr. Presi~ente, um queria bater e bateu. Fez o que queria. O 
que quis fazer, fez. Queria -bater e bateu. Bateu e deu pontapé, que é o ato 
mais baixo, que vilipendia a vítima, porque é um ato pouco respeitoso nas lu
tas do mundo. Um homem caído, que não queria brigar, que não estaVa bri
gando, que não estava resistindo e tornou um pontapé no rosto. Um pontapé 
no rostol Quem deu o pontapé, Sr. Presidente, não foi um Deputado, foi a 
Mesa, com a sua tolerância, com a sua complacência. A Mesa é que agrediu. 
Se houver um desdobramento amanhã, e pode haver, porque ninguém, neste 
mundo, quer apanhar na cara, de graça. Ninguém quer apanhar, no mundo, 
na cara e de graça. Pode haver desdobramento. Qual o culpado? Quem tem 
que sentar no banco dos réus? A Mesa do Congresso-que permitiu, e tolerou 
aqueles abusos. 

Portanto, Sr. Presidente, o tumulto aí cresceu porque viram que era tudo 
permitido o jiu-jitsu que campeava, era o jiu-jitsu que campeava lã em cima, 
repito! 

A galeria, aquela meninada que estava fremindo de entusiasmo, lutando 
por seus pontos de vista que a maioria_ estava contr_ar_iando- não vamos en
trar nisso -quando, viu que podia dar pancada, pontapés e ficava no mesmo 
tamanho resolveu também passar para- a violência da ação. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Nobre Senador, eu acho que ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Estou sendo muito contundente. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - E exagerar demais, responsabilizar a 
Mesa pela agressão do Deputado ao seu colega. Mesmo porque a Mesa ja· 
mais poderia prever que um dos Deputados, um dos membros do Parlamen· 
to, sem qualquer motivo como V. Ex• disse, depois de um colega caído no 
chão, sem estar ele participando de qualquer briga, fosse espezinhado, batido, 
escoiceado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agredido! Escoiceado, a expressão 
é essa. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- O que V. Ex• deve chamar a atenção é 
para o fato de que essa questão não deve ficar impune. A Mesa não podia 
prever. Mas, certamente poderá aplicar o Regimento e abrir um inquérito. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Está certo. Agradeço o aparte de 
V. Ex•, mas devo responder a V. Ex• como se eu fora membro da Mesa: vai fi
car impunérrimal lmpunérrima! 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E difícil. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- É difícil falar assim. Mas a Mesa 
não vai tomar conhecimento disso. Só se houver desdobramento. Aí, então, 
vai haver uma explicação antiga, etc. 

Portanto, Sr. Presidente~ quando ameninada da galeria viu que podia se 
bater, porque nunca pensava que pudesse bater e, também, eu não sabia que 
se podia bater, folgado assim. Eu também, se fosse mais forte, eu ia experi~ 
mentar; há alguns a que tenho mágoas, eu queria experimentar. Mas, sou ve
lho, não agüento mais, não é? Mas se eu fosse moço, ia experimentar. Porque 
lá bateram, espezinharam, escoicearam, escoicearam, e ficou na mesma. 

Mas, Sr. Presidente, quando a turma viu que podia fazer isso, então fez 
também. Passou a fazer justiça com as suas mãos. 

Sr. Presidente, vou fazer uma confissão, permita o Seriado. Gostaria, 
Deus que me perdoe. Mas eu gostaria, Deus que me perdoe. Vou dizer. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Então diga! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Vou àizerporquejâ está aqui. Vol· 
tar não volta. Vou jogar para fora. 

Gostaria que um deles jogasse- .. -. sabe o que, Sr. Presidente?- cinco 
quilos só: uma bomba, no meio daquele plenário, para arrebentar conosco, 
porque o Senado ficou arrenbentado. Ah! Sr. Presidente, deviam jogar isso. 
Nós não estamos considerando nada, Sr. Presidente! Isso é um tumulto, e es
tão tocando o tumulto para frente ao Deus dará. h isso mesmo: deviam jogar 
uma bomba para acabar com isso. Morria gente! Mas pegava mais a Mesa, 
porque a Mesa é que foi tOlerante e ficam as rebarbas para nós. Não tem imM 
portância! Eu não fazia questão de morrer. Eu já vi uma coisa que não queda 
ver: o meu Congresso moribundo. O meu e o de V. Ex.' 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Isso é masoquiSmo! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nós temos um passado, nesta Ca
sa, de 20 anos- nós dois. Nós lutamos, vimos governos caírem e descerem! 

Maioria de um lado, passando, no dia seguinte, para Minoria. De Minoria 
passar para Maioria. Nós assistimos tudo isto. Sessões de ódio! de rancor! Vi
mos isto. Aquela de ontem, não tinha rancor nem ódio; era discussão de idé

. ias, o comércio de idéias, a contrastação de idéias, só isso. Assistimos aqueles 
ates violentos. Mas antes da pedra, ou pior do que a pedra, pior do que os 
acolchoados das cadeiras - são 30 cadeiras quebradas que estão lã - pior 
que isso foram os xingamentoS- que- recebeu a Casa. 

Vou dizer uma coisa: nunca pensei que o Congresso fosse tão pequenini-
nho porque, na boca daquele pessoal, nós não valemos nada! Nada! 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Permite um aparte, Ex•? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Dirceu Cardoso, eu 
acredito que a criatura humana é, pela sua formação, um mundo excepcional 
de emoções. A emoção da pessoa que está num velório difere da emoção da 
pessoa que está numa festa. A emoçãO de uma pessoa que assiste a um espetá
cuJo se mede pela finalidade ou o objetivo daquele espetãculo. Acredito que a 
emoção que cercou o Congresso Nacional se media pelo Projeto que ia servo
tado naquela noite. Tenho impressão que se o Congresso Nacional, através 
da classe política não tivesse criado, manhosamente, as condições de eles 
prorrogarem, inconstitucionalmente, o mandato de quatro mil prefeitos e 
centenas de milhares de vereadores, nós não teríamos, no dia de hoje, nada a 
lamentar. Infelizmente, este País arrasta-se a cada dia que passa para uma si
tuação irreversível no campo econômico, financeiro, social e político. E digo 
mais a V. Ex•, o seguinte, aproveitando a oportunidade de V. Ex• estar na 
Tribuna, eu queria que dentro dessa realidade V. Ex• dissesse alguma coisa a 
mim, porque na realidade, ~enador Dirceu C:irdoso, à cada dia que passa es
tou mais preocupado com o futuro do nosso País, porque acredito que o mal 
só gera o mal, corno o bem só gera o bem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Muito bem! 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN) - O que está aí, Senador Dirceu 
Cardoso, nada mais é do que o mal engendrado através de um artificio que 
gerou, infelizmente, tudo isso que está aí. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, concluindo ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Sr. Presidente eu quero concluir. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- V. Ex• dispõe apenas de 2 
minutos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Pois é, desculpe. Eu pediria que se 
prorrogasse por mais 5 minutos. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador, 1 minuto somente. Eu 
queria dizer apenas, nobre Senador, que o Senador Agenor Maria ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas eu só tenho 2 minutos. Se con· 
ceder aparte, nobre Senador, eu não vou dizer o que eu quero e vou dizer é 
uma coisa dolorosa, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O aparte depende de V. Ex• 
V. Ex• dispõe de 2 minutos. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Proponho que a Sessão seja pror
rogada para que S. Ex" conclua o seu discurso, inclusive em homenagem a ele. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Por 10 minutos, Sr. Presidente. 
Homenagem a mim não. Todos estão gostando da história. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- V. Ex• estâ pedindo a pror
rogação da Sessão? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sim, Sr. Presidente, por mais 15 
minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Porque temos Congresso 
marcado para às 18 horas e 30 minutos. 

Assim, se V. Ex• permite, vamos dar uma tolerância de 5 minutos e en· 
cerrar a Sessão. Temos Congresso às 18 horas e 30 minutos. V. Ex• concorda? 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Nobre Senador Dirceu Cardoso, o 
nobre Senador Agenor Maria estâ justificando, ... 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Não estou justificando nada. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... através de um raciocínio esdrúxulo, a 
manife~tação das galerias e !J.té admitindo que é necessária a manifestação das 
galerias para orientar o Congresso, porque elas julgam melhor a matéria a ser 
julgada pelo Congresso do que nós mesmos. Ora, S. Ex• não tem razão! V. 
Ex• se lembra que o mesmo espetáculo degradante foi montado quando se 
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discutiu a Lei dos Salários que, hoje, é uma Lei defendida na sua integridade 
pela própria Oposição. Então não se trata, nobre Senador, de justificar um 
erro, um tremendo erro, uma tentativa de desmoralização do Congresso atra
vés de um raciocínio q~e nada tem a ver com a responsabilidade deste Con
gresso. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE)- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Pela ordem.)- Solicito a V. 
Ex• a prorrogação da presente Sessão, uma vez que estâ escoando o tempo re
gulamentar, e como o assunto é extremamente polêmico daria oportunidade, 
não só ao nobre Senador Dirceu Cardoso de concluir as suas considerações, 
como dã possibilidade de alguém mais usar a palavra, como é o meu caso, 
porque me encontro inscrito e que tend~ ou vide certas referências que me pa~ 
recem não procedentes, por parte de integrantes do Partido Governista, gos
taria de ter a oportunidade de usar da palavra. 

Como hã inúmeros precedentes, faço a solicitação de prorrogação da 
Sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Apenas quero dizer a V. Ex• 
que o nosso Regimento diz claramente e nós estamos tão feridos: 

u A prorrogação da Sessão poderâ ser concedida pelo Plenãrio, 
em votação simbólica, antes do término regimental, por proposta 
do Presidente, a requerimento de qualquer Senador - que é o ca
so." 

Agora, para que isso ocorra é necessária a presença, no Plenário, de 11 
Srs. Senadores. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Senão tem, V. Ex• já deveria, há 
muito tempo, ter encerrado a Sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Então V. Ex• vai me permitir 
verificar" o qUorum. (Pausa.) 

Existem I I Senadores presentes. 
Sobre a mesa, proposta de prorrogação de Sessão por 15 minutos. 
Em votação a proposta de prorrogação da sessão. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, queiram conservar-se corno 

se encontram. (Pausa.) 
Aprovada. 
A sessão serã prorrogada por 15 minutos. Continua com a palavra o 
nobre Senador Dirceu Cardoso que disporá de 10 minutos para concluir 
seu discurso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Vou terminar, Sr. Presidente. 
V. Ex' tem razão. No fundo de tudo, é a crise moral. Não tem crise mili

tar, não tem crise política, não tem crise religiosa, não tem crise escolar, não 
tem nada. E: a crise moral que fundamenta isso tudo. 

Sr. Presidente, para terminar, quero que. estas minhas palavras sejam ou
vidas por esta Casa, neste fim de tarde. Estou acusando a Mesa do Senado, a 
Mesa do Congresso. -

Na Revolução Francesa, houve um instante dramático na Convenção, 
quando se ergueu Mirabeau, depois de fazer uma acusação tremenda a Luiz 
XVI, depois dele ter cometido os desvarios e desatinos. Ele disse: .. Luiz, 
condeno-te à morte, e cabe à França confirmar a minha sentença". Dias de
pois, a França confirmou a sentença dele, e levou Luiz XVI e sua formosa es
posa Maria Antonieta à guilhotina. 

Sr. Presidente, termino com estas palavras. Não vou condenar nenhum 
Luiz, quero condenar a Mesa do meu Congresso. Eu condeno, e cabe ao Con~ 
gresso ratificar ou desmentir minha sentença. Eu condeno a Mesa do Con
gresso na noite trágica de anteontem. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Sendor Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na última reunião da Comissão de Finanças do Senado, a concessão de 
empréstimos externos foi exaustivamente debatida, tendo por base levanta
mento procedido_ pela assessoria daquele Órgão, em atendimento a determi-
nação de seu ilustre Presidente, Senador Cunha Lima. -

Destaque-se que, nos dois últimos exercícios (79-80), computadas as au
torizações expedidas até 31 de agosto, tais emprêstimos somam quase dois bi
lhões de dólares, o que evidencia a liberalidade com que, sob esse aspecto, 
vem atuando esta Casa Legislativa. • 

Como habitualmente ocorre, os contratos respectivos se beneficiam de 
prazos de carência, transferindo-se às futuras administrações estaduais e mu
nicipais o o nus do pagamento da dívida, acrescida, obviamente, dos juros e 
comissões. 

A negociação transforma-se, assim, na única alternativa a ser seguida, 
mesmo que a sua efetivação se proceSse com a cobrança de taxas adicionais, 
que assegurem melhor liquidez à transação. 

Os círculos financeiros internacionais acompanham, muito de perto, a 
eVolução das nossas sérias dificuldades, sem que, até agon::, o Brasil se tenha 
posicionado de maneira mais coerente, para reduzir o impressionante endivi~ 
damento a que se entregou, nos últimos anos. 

Impõe-se, assim, ao Senado - em razão do encargo constitucional que 
privativamente lhe é deferido- a adoção de um novo comportamento, mais 
restritivo e -severo, quando for chamado a deliberar sobre as autorizações 
para a obtenção de empréstimos externos. 

Para que o Plenãrio tenha uma idéia exata das Resoluções aprovadas no 
ano passado e no ainda em curso, entendi por bem relacionar os ernprésfimos 
pleiteados, na conformidade da relação seguinte: 

RELAÇÃO DOS EMPR~STIMOS EXTERNOS APROVADOS PELA 
COMISSÃO DE FINANÇAS NOS ANOS DE 1979/80 

01 -Oficio "S" n• 02/79- Prefeitura Municipal de São Paulo- Me
trô. - US$ 50,000,000.00; 

02- Oficio "S" n• 20f79- Prefeitura Municipal de São Paulo- Metrô. 
- US$ 40,000,000.00; 

03- Oficio "S" n• 24/79- Governo do Estado de São Paulo- Metrô. 
- USS 80,000,000.00; 

04- Oficio "S" n• 05j80- Governo do Estado de São Paulo- Uni· 
versidade Estadual Paulista "Júlio Mesquita Filho".- RDA 21,250,000.00; 

05- Oficio "S" n• 13/80- Prefeitura Municipal de São Paulo- im
plementação de projetas municipais. - US$ 40,000,000.00; 

06- Oficio '"S" n• 19/80- Prefeitura Municipal de São Paulo- Me
trô. - US$ 40,000,000.00; 

07- Oficio "S" n9 24/80- Governo do Estado de São Paulo- Metrô. 
- US$ 50,000,000.00; 

08 - Oficio "S" no 10/79 - Governo do Estado de Minas Gerais -
execução de obras de infra-estrutura rural e urbana do Estado. - US$ 
75,000,000.00; 

09 - Oficio "S" n• 45/79- Governo do Estado de Minas Gerais -
Programa de Investimento. - US$ 40,000,000.00; 

lO - Oficio '"S" no 14/80 - Governo do Estado de Minas Gerais -
Programa de Investimento para o exercício de 1980.- US$ 60,000,000.00; 

11 - Oficio .. S" n<? 20/80 - Governo do Estado de Minas Gerais
Programa Estadual de Promoção de Pequenos Produtores Rurais. - USS 
63,000,000.00; 

12--0ficio us" n9 12/79 -Governo do Estado do Rio de Janeiro- fi
nanciar programa e projetas prioritários para as regiões do Estado. --US$ 
150,000,000.00; 

13- Ofício .. S" n9 13/79- Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
aplicação em setores prioritários do Estado. - USS 150,000,000.00; 

14- Oficio "S" n• 21/80- Governo do Rio de Janeiro- Metrô.
US$ I 10,000,000.00; 

15_- Oficio "'S" n'? 22/80- Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
Metrô. - USl 20,000,000.00; 

16 - Oficio .. S" n9 09/19 - Governo do Estado do Cearã- executar 
programas para o desenvolvimento sócio-econômico do Estado. - USS 
30,000,000.00; 

17- Oficio "S" n• 39/79- Governo do Estado do Ceará- financia
mento de projetas para: o desenvolvimento sócio-económico. - US$ 
45,000,000.00; --

18 - Oficio -.. S .. n• 15/80 - Governo do Estado do Ceará - implemen
tação de projetas prioritãriós para o desenvolvimento do Estado. - US$ 
45,000,000.00; 

!9- Oficio "S" n• 33/79- Governo do Estado do Maranhão- im
plantação dos projetas integrados de produção agropecuâria. - USS 
40,000,000.00; 

20- Oficio "S" n• 12/80- Governo do Estado do Maranhão -finan
ciar projetas integrados de produção agropecuâria do Estado. - USS 
30,000,000.00; 
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21 - Oficio "S" n• 17/79 - Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
- investimentos mínimos em programa de infra-estrutura, previstos para o 
quadriênio de 1979/1982.- US$ 53,000,000.00; 

22- Oficio "S" n• 23/80- Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
- financiar projeto relativo ao complexo industrial carbonífero
carboquímico do Estado. - US$ 15,000,000.00; 

23- Ofício "S" n'? 08/79- Governo do Estado da Bahia- aplicação 
em setores prioritários do Eatado. - USS 150,000,000.00; 

24- Oficio "S" n• 44/79- Governo do EStado da Bahia- aquisição 
de sistema automático de identificação civil e criminal para a Secretaria de 
Segurança. - US$ 3,060,000.00; 

25- Oficio "S" n•11/79- Governo do Estado do Paraná- aplicação 
em programas e atividades do Eatado. - US$ 100,000,000.00; 

26- Oficio "S" n• 27/79 -Governo do Estado do Paraná- aplicação 
no II Programa de Rodovias Alimentadoras do Estado. - USS 
61 ,000,000.00; 

27- Oficio "S" n• 14/79- Governo do Eatado de Santa Catarina- fi
nanciar obras em setores prioritários do Estado. - US$ 30,000,000.00; 

28 - Oficio "S" n• 26(79 - Governo do Estado de Santa Catarina -
execução de obras em setores prioritários. - USS 20,000,000.00; 

29 - Oficio "S" n• 15 (79 - Governo do Eatado de Pernambuco - fi
nanciar projetas do complexo industrial portuãrio de Suape e de obras de 
infra-estrutura do Estado. - US$ 50,000,000.00; 

30- Oficio "S" n• 40(79- Governo do Estado de Pernambuco- fi
nanciar projetós ptiõritãrios para o desenvolvimento do Estado. - USS 
40,000,000.00; 

31- Oficio "S" n• 30/79- Goferno do Estado do Rio Grande do Nor
te - financiamento de projetas prioritãrios para o Estado. - USS 
20,000,000.00; 

32 - Oficio "S" n• 32/79 -Governo do Estado de Alagoas- Progra
ma de Desenvolvimento do Eatado. - US$ 25,000,000.00; 

33- Oficio "S" n• 35(79- Prefeitura Municipal de Maceió- finan
ciar obras de infra-estrutura de serviços bãsicos do Município. - US$ 
5.000.000.00: 

34- Ofício .. S" n'? 36/79- Governo do Estado da Paraíba- financia
mento de projetes destinados ao desenvolvimento económico-social do Esta
do. - USS 20,000,000.00; 

35 - Oficio "S" n• 37 (79 - Prefeitura Municipal de Manaus - reali
zação de obras urbanas na Cidade de Manaus. - US$ 10,000,000.00; 

36- Oficio "S" n"' 38/79 - Governo do Estado do Piauí- financia
mento de projetas prioritãrios para o desenvolvimeto social e económico do 
Estado. - USS 20,000,000.00; · 

37 - Oficio "S" n• 42(79 - Governo do Eatado do Eapírito Santo -
realização de obras de saneamento básico para o Estado. - US$ 
20,000,000.00; 

38- Ofício .. S" n9 46f79- Governo do Estado de Goiás- financiar 
programas estaduais de desenvolvimento em setores agropecuários. - US$ 
30,000,000.00. -

39 - Oficio "S" n• 07 (80 - Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
- investimentos em Projetas Rodoviários e de Energia Elétrica. USS 
20,000,000.00 

40 - Oficio "S" n• 25 (80 - Governo do Eatado de Sergipe- Financia
mento de Projetas do sistema Rodoviário Eatadual. USS 10,000,000.00 

Sr. Presidente: 
O vulto da importância totalizada exige, pois, dos membros desta Casa 

urna detida reflexão que possa levâ-los a rever a excessiva prodigalidade com 
que se têm manifestado, quando decidem sobre matéria de tamanha relevân
cia. 

Por outro lado, na ârea do Poder Executivo, o encaminhamento das soli
citações deve ser precedida de exigências mais drásticas, sob pena de prosse
guir, em ritmo crescerffC, -o -lndice dC eridividamento externo, verdadeiramente 
preocupante. 

As lideranças parlamentares não podem deixar de direcionar as suas vis
tas para a questão ora suscitada, deslindando-a de forma a que se impeça a 
continuidade das referidas operações, tendo em vista as dificuldades vividas 
pelo País, na presente conjuntura. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabrie1l:lermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pretendo trazer, na tarde de hoje, ao conhecimento desta Casa, as men
sagens que a Associação Comercial da Bahia, a Federação das Indústrias e o 

Sindicato da Indústria da Construção Civil, de Salvador, atravês dos seus 
presidentes dirigiram ao Excelentíssimo senhor Presidente João Figueiredo, 
ao Ministro Mário Andreazza e ao Dr. José Lopes Oliveira, Presidente do 
BNH. 

Esta breve comunicação, senhor Presidente, é para solidarizar-me com 
aqueles que vêm lutando para que as obras públicas não sofram a paralisação 
que nos ameaça e que jâ ocasiona o desemprego na ãrea da construção civil. 

Por isto, insiro também, nos Anais da Casa, o editorial do jornal A Tar
de, de Salvador. 

:E: justa a reclamação dos baianos, quando se concretiza a paralisação das 
obras da BR-324, após o DNER hâ poucos dias, ter deixado claro que a 
BR-324 estaria incluída nas obras prioritárias daquele Órgão. 

Esta Rodovia é da maior importância para a Bahia. e. a Estrada que liga 
Salvador à Feira de Santana, que é o principal pólo Rodoviârio do Nordeste 
e de onde se espraia a malha de rodovias que vão a todo interior da Bahia. 

A luta pelo asfaltamento desta estrada foi de todos os baianos. 
Concretizou-se quando era Governador da Bahia Juracy Magalhães. Com o 
passar dos anos e com o crescimento do trãfego naquela Rodovia tornou-se 
necessária a sua duplicação. Esta obra, de tão importante, chegou a ser moti
vo de um compromisso público do ex-Presidente Ernesto Geisel. Este com
promisso tem que ser saldado pelo Ministério dos Transportes, através de seu 
órgão competente, o DNER. 

A paralisação das obras jâ ocasionou o desemprego de muitos trabalha
dores. A Bahia e o Nordeste têm que ter um tratamento diferenciado, como 
por vârias vezes já tive a oportunidade de afirmar desta Tribuna. Para dimi
nuir o desnível regional insuportável, é necessãrio que nesta hora de dificul
dades não recaiam sobre a região mais pobre, os mesmos sacrificios dos de
mais, porque assim ocorrendo, estes serão sentido muito mais pelos Estados 
mais pobres. 

Encerro, senhor Presidente, lendo as mensagens acima referidas nos edi
toriais publicados no dia 4 do corrente mês. (Muito bem!) 

Trartscrever, respectivamente, os recOrtes anexados. (Jornais A Tarde e 
Tribuna da Bahia) 

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSENADORJUTAHY 
MAGALHÃES EM SEU DISCURSO:jORNAL A TARDE 

O ENGASGO DA BR 

Consumou-se o que havia sido anunciado e fora parcialmente desmenti
do pelo diretor geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
quando de sua recente visita à Bahia. Naquela oportunidade, o Sr. David El
kind informou que viera em visita de inspeção, para verificar em que estado 
se encontravam as obras em realização sob a responsabilidade do órgão fede
ral, para que ficasse estabelecido quais deveriam ter prosseguimento. E foi en
tão que deixou mais ou menos entendido que a BR-324 seria incluída entre as 
prioridades. 

O que ocorreu, no entanto, foi coisa totalmente diversa. Alegando falta 
de verbas, a direção do DNER determinou a total paralisação das obras de 
duplicação da Salvador-Feira, anunciando ainda que não havia qualquer pre
visão de quando as referidas obras poderão ser reiniciadas. 

A história dessa rodovia, de relativamente pequena extensão, mas de 
considerável volume de tráfego, uma vez que ficou sendo o caminho único 
para entrada e saída de Salvador, daria, se escrita, um gordo volume de leitu
ra fascinante, porque nele seriam encontrados lances que vão do burlesco ao 
épico, do cômico ao trágico. 

Um dos capítulos dessa história poderia ser intitulado .. A estrada das 
promessas presidenciais". E que, depois de retificado o seu traçado -o pri
mitivo era tortuoso, como o próprio enredo <;ta construção da rodovia - e de 
passar a chamar-se BR-324, depois da instalação da Refinaria Landulpho Al
ves, em Mataripe, da construção e asfaltamento da Rio~Bahia, e de outras 
muitas estradas que nela se entroncam, tornou-se imperiosa a duplicação da 
Salvador-Feira. 

Houve estudos, cãlculos, orçamentos e o mais que é de praxe em tais oca
siões, e as obras começaram. Mas lentamente, numa preguiça de vencer qui
lómetros, que era coisa de dar engulhos. Enquanto isso, o aumento crescente 
do volume de trâfego ia multiplicando de tal sorte o número de vítimas que a 
rodovia passou a ser chamada .. Estrada da Morte". 

Foi então que começaram as -promessas dos presidentes da República. 
Médici, primeiro, e Geisel, d_epois, declararam enfaticamente, sob os aplausos 
da multidão concentrada nÇt Praça Thomé de Souza, que antes de terminadas 
as suas gestões, providenciariam a duplicação da BR~324. As duas promessas, 
feitas da sacada do Palácio Rio Branco, não foram cumpridas. 

Mas, embora com a mesma lesmeira, as obras chegaram à Cova do De
funto, de onde, durante muito tempo, não tiveram fôlego para prosseguir. 
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Enquanto isso. estradas monumentais e de resultados calamitosos. como a Nordeste contribuirã para o país como um todo sendo até propicio este mo
Transamazônica, eram implantadas ao Norte, c outras altamente sofistica- menta para que se desenvolva política discriminatória esta região precisa
das, como a Bandeirantes, eram construídas no Sul. mente em setor que absorve maciçamente mão;.de-obra de diversos níveis. Na 

Ultimamente, a duras penas, a duplicação alcançou, ainda que de modo convicção de que contaremos mais uma vez com inestimâvel apoio vossência 
intermitente, o entroncamento de Santo Amaro, o que equivale a mais ou me- momento sumamente grave esta região, subscrevemo-nos atenciosamente". 
nos a metade do caminho. Segundo a recente decisão, vai ficar por aí e só José Lopes 
Deus sabe quando os trabalhos serão retomados. 

Ao presidente do Banco Nacional da l:labitação, José Lopes Oliveira, foi 
Não é possível aceitar em silêncio a alegada razão da falta de verbas que ~nviada para a sede do banco no Rio de Janeiro esta mensagem: 

teria elevado o DNER a decretar a paralisação das obras da BR-324, nem a Na conformidade com telegramas expedidoS Suas Excelências senhores 
de que o órgão precisa pôr em dia os pagamentos às empreiteiras. Afinal, os Presidente República e Ministro Interior, apelamos alto espírito Vossência 
vultuosíssimos reCUrsos prOduzidos pela arrecadação da Taxa Rodoviária, se para que ao contrário do que se anuncia para pais com um todo, tenha o 
houvessem sido corretamente aplicados, bastariam para a realização ininter- Nordeste tratamento diferenciado quanto ao programa habitacional diante 
rupta de obras prioritárias como é o caso da Salvador-Feira. enorme desemprego que jâ incomOd-a grandes -cidades regionais, principal-

Por outro lado, não se compreende como toma o governo federal medida mente depois paralisação obras DNER ·e agravamento da seca em mais de 
de tal natureza, levando ao desemprego cerca de 400 trabalhadores, justa- uma centena de Municípios, sugerindo mesmo incremento onda violências 
mente numa hora em que a seca, mais uma vez, castiga a terra e a gente baia- conforme unânime opinião analistas sociais. Assim sendo, tomamos liberda
nas. Até pouco tempo, quando ocorria a calamidade, tratava o governo de de pedir com 0 empenho pessoal Vossência, Banco Nacionalf:labitação in
abrir .. frentes-de-trabalhç". Por mais criticáveis que fossem pela sua tempo- cremente no Nordeste construção de moradias para cooperativas e para 
rariedade, eram sempre soluções aceitáveis, diante da emergência. Agora, as familias de baixa renda, único caminho neste instante capaz de absorver gran
coisas estão piores: fecham-se as frentes que existiam! de contingência de mão-de-obra e conter dificuldades sociais que se anunciam 

Falando no IX Congresso Mundial de Treinamento e Desenvolvimento, especialmente nas grandes cidades do Nordeste que, diferentemente das re
que se realiza no Rio de Janeiro, o governador Antônio Carlos Magalhães de- giões meridionais, dispõem de estrutura econômica bastante frágil para en
clarou textualmente ser Hinadmissível que, no momento em que são paralisa- contrar soluções subestitutivas, agradecendo antecipadamente seu indispen
das nacionalmente todas as obras rodoviâriaS -da esfera federal, não se abram sável posicionamento favor nordestino" 
exceções para a região". O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 

Admissível ou não, a resolução foi tomada pelo DNER, o que equivale a Senador Itamar Franco. 
dizer que eStá lançado o desafio. ~·A Bahia possui o terceiro parque de equi-
pamentos de construção rodoviãrhiâo país, pelo que; se torna fâcil imaginar . O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Lê o seguinte discurso.)-
os efeitOs da paralisação generalizada de obras federais". Apesar dessas ad- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
vertências do governador baiano, estaremos diante de um fato consumado e Uma dia, jã bem longínquo, um grande homem e grande poeta cantou 
irreversível? O desdobramento dos fatos responderá. Ouro Preto, nesses versos: 

TRIBUNA DA BAHIA 
A mensagem enviada ao presidente João Figueiredo, com o endereço do 

Palácio do Planalto, em Brasília diz _o seguinte: 
"Permita-nos fazer chegar a Vossa Excelência nossa profunda preocu

pação com as medidas restritivas anunciadas pelo Banco Nacional da l:labi
tação na área da construção de habitações de cooperativas e de adquirentes 
de baixa renda as quais trarão inevitavelmente conseqüências desastrosas 
agravadas ainda mais em nossa região, quando chegam logo após paralisação 
obras DNER em todo o Nordeste, motivando lamentável elevação nível de
semprego, juntamente com estiagem que jã atinge numerosos municípios. 

Apelamos Vossa Excelência sentido recomendar digno e dinâmico minís
tro Mário Andreazza tratamento diferenciado Nordeste para que, na diante 
absoluta impossibilidade absorver maior nível desemprego tenha mesmo in
crementada a construção de habitações nas faixas inicialmente referidas não 
só pela carência regional de tais moradias como também por ser única ativi
dade capacitada neste momento para absorver grande contingente de mão
de-obra, assim aliviando tensões e evitando própria onda de violência em 
nossos centros maiores que analistas imaginam inapelável diante incremento 
do desemprego. 

Na certeza de que contaremos çprp_o decididq_apoio de Vossa Excelên
cia, agradecemos antecipadamente ao tempo em que temos grata satisfação 
de apoiar recentes e eloqüentes pronunciamentos de Vossa Excelência em fa
vor da manutenção da paz na sociedade brasileira". 

Na certeza de que contaremos com o decidido apoio de Vossa Excelên
cia, agradecemos antecipadamente ao tempo em que temos grata satisfação 
de apoiar recentes e eloqüentes pronunciamentos de Vossa Excelência em fa
vor da manutenção da paz na sociedade brasileira". 

Mário Andreazza 

Ao ministro dos Transportes, Mário Andreazza foi comunicado: 
Estamos telegrafando Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

neste instante solicitamos também pessoal empenho Vossência sentido de um 
tratamento especial Nordeste em relação ao programa habitacional para o 
qual se anunciam medidas restritivas em todo o país. O índice de desemprego 
recentemente agravado com paralisação obras DNER e grande estiagem mais 
de centenas de municípios serã certamente incrementado de modo insuportá
vel para esta região cujas cidades maiores não poderão escapar diante desse 
quadro a uma onda maior de viol~ncias e tensões de ordem variada. Apela
mos assim espírito e alta visão Vossência no sentido de que sejam mesmo in
crementadas nesta região construções para cooperativas e para famílias de 
baixa renda. Estamos convencidos de que tal medida diferenciada para o 

.. Enfim, serás cantada Vila Rica, 
teu nome impresso nas memórias fica. 
Terás a glória de ter dado o berço, 
a quem te faz girar pelo universo." 
A glória, realmente, como queria Cláudio Manoel da Costa, ficou, não 

apenas para Minas e para o Brasil: hoje Ouro Preto, a antiga Vila Rica, é pa
trimónio cultural e artístico da humanidade, 

Esta semana, em Paris, a UNESCO, pelo seu Conselho de Património 
Histórico, reconheceu~a como .. Cidade Patrimônio Cultural da Humanida
de", um título e uma história que começaram em 1972, quando aquele impor
tante órgão das Nações Unidas catalogou os seus principais monumentos de 
interesse mundial. 

Para nós mineiros, particularmente, o evento se reveste de uma signifi
cação especial. 

Desde cedo, aprendemos a cultuar a nossa História e nossas tradições. O 
mineiro olha o futuro, mas jamais se esquece do passado. Interliga-os com 
uma ponte perene e indestrutível. 

O tempo estratificou em Ouro Preto aquela reverência e fascínio de que 
possuímos ante nosso passado e nossas glórias. 

O tempo cimentou o nossO amor e veneração por Ouro Preto- símbolo 
da liberdade, cuja mística, na passagem das eras, se eternizou no tempo e no 
espaço, po~que não há nada mais eterno do que a liberdade, ainda que tardia. 

Ali, Houtrora, retumbaram hinos" 
- Portal histórico que o poeta petrificou em versos. 
Ali, outrora, faiscaram os ideais de liberdade. 
- Painel histórico que o herói, garimpeiro dos sonhos, pintou com as 

tintas do seu próprio sangue. 
Ali, naquelas terras mineiras de Vila Rica- histórica sala de visitas das 

velhas Minas Gerais - foi lançada e regada, com suor e lágrimas de seus ho
mens, a semente da Independência. 

Ali, eterna arcádia da liberdade, Tiradentes viu de perto o despotismo e 
absorveu n'alma os grandes vexames e tiranias sofridas por seu povo, sua hu
milde gente - os mineiros - mineiadores. 

Ali, seu _coração palpitou sempre pela sorte dos patrícios, acariciando 
seu ousado plano da Revolução Mineira, iluminado por uma idéia sem auto
res. posto que de todos - a República. 

Agora, esse verdadeiro altar da Pátria, passa a pertencer ao acervo da 
humanidade, um dos maiores da arte arquitetônica barroca, esculpido pelas 
mãos de génios como Aleijadinho e Mestre Athayde. 

A cidade vai comemorar este feito quando da chegada, dia 27 próximo, 
dos documentos da Inconfidência Mineira, recentemente arrematados num 
leilão de Londres. 
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Nesse regosijo e alegria, no entanto, há um paradoxo que preocupa a to~ 
dos nós que interessamos pela preservação da memória nacional, de que 
Ouro Preto é peça principaL 

Falamos de sua própria sobrevivência. A cidade vem sofrendo, há alguns 
anos, um processo lento de destruição, causado, por um lado, pelo impacto 
do progresso c, por outro, pela ausência de um plano de conservação e restau
ração de seus prédios e vias públicas, numa desfiguração de sua imagem. 

Incêndios, desmoronamentos, poluição ameaçam este fabuloso acervo, 
que Carlos Drurnmond de Andrade denuncia com ironia: uouro Preto, mo
numento nacional sacrificado pela poluição de uma fábrica de alumínio, 
torna-se monumento mundial, por iniciatiVa--da UNESCO. A continuar o 
atual estado de coisas, quando a cidade for a memória de uma ruína, será de
clarada monumento interplanetário". 

Não só o poeta chora por Ouro Preto. Também os sinos da Matriz do Pi
lar. No mesmo dia que chegou à ex-capital, às 18:00 horas, a notícia de sua 
elevação à categoria de monumento universal, os sinos daquela igreja, um dos 
mais importantes conjuntos barrocos, dobravam em toques fúnebres pela 
passagem do sétimo aniversário do roubo das relíquias sacras e jóias da igre
ja, ocorrido a 2 de setembro de 1973. 

Senhor Presidente, 
Ao saudar hoje, desta tribuna, a nossa OurO- Preto, pelo extraordinário 

galhardão, que ora recebe, como reconhecimento de nosso passado e tra
dições, que nos enchem de orgulho e civismo, faço uin apelo também às auto
ridades estaduais e federais para acudirem a B.ritiga Vila Rica, dando-lhe todo 
tipo de assistência, para sua -preservação, que, vale dizer, é a preservação da 
própria nacionalidade. (Muito bernl) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo a tratar, 
vou encerra a presente sessão, designando para a sessão ordinária da próxima 
segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votaçilo, em turno único, do Projeto de Resolução no 67, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n9 527, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de US$ 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de 
dólares norte-americanos), para ser aplicado no programa estadual de pro
moção de pequenos produtores rurais, tendo 

PARECER, sob n• 528, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-
Discussão, em tUrno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 

Redação em seu Parecer no 636, de 1980), do Projeto de Resolução no 69, de 
1980, que suspende a execução do artigo 116, salvo seu parágrafo único do 
Código de OrganizaÇão e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, aprovado 
pela Resolução Normativa n9 I, de li de dezembro de 1975, do Tribunal de 
Justiça daquele Estado. 

-3-
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nll 34, de 

1979 (nll 35/79, na Câi11ara dos Deputados), aprovando o texto do Acordo 
que estabelece a Comunidade da Pimenta-do-Reino, aberto à assinatura em 
Bangkok, Tailândia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 631, 632 e 633, de 1980, das Comissões: 
- de Relatàes Exteriores, favorável, nos termos de substitutivo que 

apresenta; 
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade do 

substitutivo da Comissão de Relações Exteriores; e 
- de Agricultura, favorável ao substitutivo da Comissão de Relações 

Exteriores. 

-4-
Discussão, em primeii"o turno. do Projeto de Lei do Senado n9 49, de 

1980, do Senador Amaral Furlan, que revoga a letra e do parágrafo único do 
artigo 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n's 634 e 635. de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, com voto vencido dos Senadores Helvídio Nunes e Bernar
dino Viana; 

-de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão. 

( Lel•anta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA 
SESSÃO DE 2-9-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE 

O SR. JOSI': UNS (PDS- CE. Como Líder, pronuncia o seguinte dis· 
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Chegaram ao Congresso Nacional duas Mensagens da Presidência da 
República, que, levando os n<;~s 349 e 350, se referem respectivamente ao Orça
mento plurianual e ao Orçamento anual de 1981. 

A Mensagem n9 350 enviada em cumprimento ao disposto nos arts. 65 e 
66 da Constituição Federal, apresenta ao Congresso Nacional o Orçamento 
da União para o próximo ano. 

Por ele dá o Governo, continuidade à política de austeridade e de rigoro
sa contenção de dispêndios, condizentes com as dificuldades conjunturais do 
momento, mas sem comprometer o atendimento dos compromissos e dos 
programas que já estão em andamento. 

São, a partir de agora, inseridas na Lei de Meios, as programações de to
das as instituições da administração direta e indireta, cumprindo-se assim, 
para o Orçamento, o princípio da universidade, 

Urna das prioridades, Sr. Presidente, contempladas na Lei de Meios, ê o 
Programa de Mobilização Energética, que teve para o ano de 1981 um au
mento de 183% nas suas verbas. 

Outra priorida-de é- atrib.l!ída ao setor agrícola. Busca aqui, o Governo, 
por um lado, atender à necessidade imperiosa de produzir mais alimentos, e 
por outro, a produção de excedentes que possa ajudar a equilibrar o balanço 
de pagamentos. 

Os recursos constantes do projeto da lei de orçamento, aliados ao volu
me de recursos decorrentes do crédito para a agricultura, certamente, permiti
rão um grande avanço na fronteira agrícola do País e, portanto, o atingimen
to desses objetivos. 

A receita estimada foi de 2 trilhões, 77 bilhões e 600 milhões de cruzeiros, 
sendo 1 trilhão, 888 bilhões, oriundo do Tesouro e 189 bilhões de cruzeiros de 
outras fontes. O aumento, percentual da receita foi de 108%, em relação ao 
orçamento deste ano. As razões desse aumento são diversas. O primeiro fator 
é representado pela inflação. A maxidesvalorização cambial teve grande in
fluência, já que aumeritou substancialmente o Imposto de Importação, o IPI 
dos produtos importados, a taxa de melhoria dos portos e outros itens. Por 
outro lado, estão incluídas no Orçamento, como disse, receitas de outros ór
gãos piraestatais que não vinham sendo incluídas, como é o caso das prove
nientes da cota da contribuição do café, do IBC, bem como das cotas da CE
PLAC e do lAA. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- Com o maior prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador José Lins, V. Ex• é o pre
goeiro aqui na Casa das mudanças das dotações, das verbas, finalmente, a 
movimentação orçamentária. Recordo-me, aqui, de quando V. Ex• anunciou, 
no ano passado, urna grande reformulação dos impostos, e eu desejaria saber 
de V. Ex• o seguinte: esta Casa, que vfVe-faZendo construções ou seja: o Con
gresso, etc, então eu desejaria saber se foram aumentadas as dotações do ano 
passado para este? Queria saber porque tenho para mim que precisamos exer
cer, também, urna fiscalização nessas dotil.ções para o Congresso: Porque do 
lado de lá vemos um largo emprego das verbas, verbas que são imensas, como 
se o Brasil nadasse em rosas. O País está em dificuldades sérias e precisamos 
ao invés de aumentar essas dotações cortar algumas delas. 

O SR. JOSI': I.INS (PDS - CE) - O que posso dizer a V. Ex• é que 
houve aumento, a rubrica total para o Legislativo está orçado em II bilhões e 43 
milhões de cruzeiros, para o próximo exercfcio." 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Está certo. 

O SR. JOSf: I.INS (PDS- CE) Há também uma parcela constante do 
Orçamento Plurianual, para investimentos. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Para o Congresso, não é? 

O SR. JOSI': UNS (PDS - CE) - Para o Legislativo. 
f a infoririaÇão que posso dar, de momento, ã V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Agradeceria se V. Ex• pudesse me trazer 
mais detalhes, porque estou um tanto alvoroçado com essas notícias, porque 
vejo aí umâ,espécie de "obra de Santa Engrácia", uma obra em cima da ou~ 
tra, uma obra em cima da outra, que nunca se acaba. 
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O SR.JOSf: LI !'iS (PDS- CE)- V. Ex• tem razão, mas acredito mes
mo, nobre Senador, que a atual gestão da Mesa tem feito um trabalho muito 
g:r~ntlc no sentido de complementar as obras do edifício. 

O Sr. Uirceu Cardoso (E$) - Não ê aqui não, refiro-me à Câmara. 

O SR. JOSI': LINS (PDS - CE) - Ah, sei! 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Aqui eu acompanho. 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CE) - Aqui V. Ex• acompanha bem? 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Acompanho, aqui acompanho pari passu. 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE) - Muito obrigado a V. Ex• 
Mas Sr. Presidente, o aumento da receita se deve à inflação, às novas co

tas que entram no Orçamento, como é o caso do IBC, da CEPLAC e do IAA, 
c <.~inda ao aumento das alíquotas do Imposto de Renda que, como se sabe, 
passaram de 30, para 35, com o adicional de 5% para lucros superiores a 30 
milhôcs de cruzeiros. Finalmente há uma grande parcela de quase 200 bilhões 
de cruzeiros origin-ária do aumento do IOF, isto é, do Imposto sobre Ope
rações Financeiras. 

Houve, também, Sr. Presidente, alguns itens da receita que sofreram re
baixamento. Na busca de melhores resultados na consecução da política de 
combate ú inflação, o Governo reduziu as alíquotas do Imposto Único sobrC 
Lubrifk.ãntes e Com-bustíveis Líquidos de ~rca de 25%, o que realmente teve 
grande influência sobre a composição do preço dos derivados do petróleo. 

Buscando o aperfeiçoamento do Orçamento, no que toca à plena apli
cação do princípio da universalidade, passaram a tramitar na Receita da 
U niào não só as cotas de contribuição, como as parcelas de renda da loteria:, 
destinadas aos Ministérios da ár6a social; as cotas estaduais do salário edu
<.:ação: o Imposto Territorial Rural destinado aos municípios, que ano passa
do não constou do Orçamento; o imposto sobre renda retido na fonte pelos 
Estados e Municípios e as receitas dos órgãos autônomos da Administração 
1:edcral. Os resultados desse balanço, ito é, do aumento de alguns impostos e 
de redução de outros, como é o caso, por exemplo, do Imposto de Combustí
vel c Lubrilicantes, resulta num balanço favorável à Receita da ordem de 350 
milhões de cruzeiros, conforme é calculado pela SEPLAN. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - Com o maior prazer. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Senador José Uns, acabo de rece
hcr da liderança a cópia de um telegrama que interessa a todo o Nordeste, e é 
assunto financeiro; por isso ê que pedi para interromper a explanação de V. 
Ex•, quando dá conta à Casa do Orçamento da República, explanação muito 
nccessáriri, para ler o telegrama dirigído ao Líder do Governo, Senador Jar
bas Passarinho: 

Do: Banco do Brasil S/ A - Diretoria -de Crédito Rural- Brasília (DF) 
Para: Senado Federal - Nesta 
Telex DIRUR 80/3495, de 1-9-80 

Exm• Sr. 
Senador Jarbas Passarinho 

Cumprimentando nobre Líder, tenho prazer informar que o Conselho 
Monetário Nacional aprovou nova suplementação de recursos para atendi
mento, por intermédio agências Banco do Brasil, dos créditos de emergência 
beneficiando produtores rurais dos Estados de Alagoas, Sergipe, Pernambu· 
co, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba e Ceará. Solicito de V. Ex• o especial 
obséquio retransmitir Srs. Senadoi-es ligados àquelas regiões. 

Abraços 
Alessio Vaz Primo- Diretor de Crédito Rural do Banco do Brasil S/ A 

O SR. JOSt UNS (PDS- CE)- A Informação, Sr. Aderbal Jurema, 
é muito importante. Gostaria de complementá-la, dizendo que o seu valor foi 
de 3 bilhões de cruzeiros, parcela que eleva ao total de 8,4 bilhões de cruzeiros 
o crédito de emergência para o Nordeste este ano. Em todO o ano passado, 
essa mesma verba atingiu apenas a 3,2 bilhões de cruzeiros. Ora, estamos, 
ainda, praticamente no meio do ano ejã estamos com quase três vezes a verba 
do ano passado. Isso demonstra que o Governo tem dado a maior atenção 
<JOs problemas da Região, na atual crise de seca por que ela passa. 

Sr. Presidente. comparado com o orçamento inicial deste ano, o orça
mt·nto do ano que vem apresenta uma elevação de 108%. 

As principais rubricas da receíta, aquelas que mais contribuem para a ar
recadação, serão: o Imposto Sobre Importação, com 118 bilhões de cruzeiros: 
o Imposto de Renda, com 488 bilhões; o Imposto Sobre Produtos lndustriali-

zados, com 410 bilhões; o Imposto Sobre Operações Financeiras, com 197,6 
bilhões; o Imposto Sobre Coinbustível e Lubrificantes, com 65,3 bilhões; a 
Taxa Rodoviáría, com 60 bilhões; a quota-parte do preço de realização da ga
solina, com 52,8 bilhões, e outras cotas de contribuição, com um total de 
119,95 bilhões de cruzeiros. 

Quanto à despesa, essa serâ realizada em obediência aos planos do Go
verno, visando, sobretudo, restringir ao máximo as aplicações menos neces
sáríii.s, mas sem prejudicar os compromissos do Governo com os programas 
em andamento. 

Os gastos foram apropriados dentro do estritamente indispensável à con
dução dos programas, cancelando-se todas as atividades paralelas, 
suprimindo-se os serViços surpérfluos ou acima da disponibilidade financeira 
e, sempre que possível, evitando a programação de novos objetivos. 

O Governo preocupOu-se, também, com o problema da despesa de pes
soal e, nesse sentido, reservou uma verba de 380 bilhões de cruzeiros, calcula
da dentro do estritamente necessário, inclusive tendo em conta os dois decre
tos que foram recentemente baixados pelo Poder Executivo; um, vedando a 
administração, o ingresso de pessoal a qualquer título no Serviço Público, até 
31 de dezembro de 1981 e, o segundo, estabelecendo um limite para a remune
ração do pessoal do Poder Executivo. Como dissemos, a despesa com pessoal 
se elevará a 380 bilhões de cruzeiros. 

No que respeita ao endividamento, o setor público não poderá constituir 
novas dividas, a não ser para o atendimento de dívidas anteriores, ou seja, 
para atualização do passivo. Todos -os compromissos vencidos deverão ser 
saldados a curto ou médio prazo, medida saneadora de grande importância. 

As transferências à conta dos recursos do Tesouro destinadas aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, representam 322,5 bilhões de cru
zeiros, o que representa um aumento de 104% se comparado com o valor pre
visto no areamento deste ano. 

Por função de Governo Sr. Presidente, o Poder Legislativo estâ comtem
plado com II bilhões, a Administração teve um aumento de 117%, a Agricul
tura, um aumento de _158%, a Educação, 140%, a Energia 183%, as Relações 
Exteriores 136% e Assistência e Previdência Social 102%. 

Chamo a atenção para a rubrica do desenvolvimento regional orçada em 
237 bilhões de cruzeiros. A reserva de contingência abrangendo despesas rela
cionadas com calamidade pública, com adicionais de aumento de pessoal, 
complementação de verbas e, pagamento de dívidas da União, estã orçado 
em 297 bilhões de cruzeiros. 

A segunda mensagem, Sr. Presidente, de n9 349, diz respeito ao Orça
mento Plurianual dos três próximos anos: 1981, 1982 e 1983. Esta refere-se 
apenas a recursos para investimentos e está orçado em 2 trilhões e 78 bilhões 
de cruzeiros nos três anos, com I trilhão e 838 bilhões de cruzeiros do Tesou
ro Nacional e 240 bilhões de cruzeiros de outras fontes. 

Prevaleceu na elaboração deste documento, a determinação do Governo 
de concluir todos os projetas em andamento, pagar todas as dívidas preexis
tentes e de aprovar até a conclusão dessas obras jã iniciadas, qualquer outro 
programa que não seja essencial ao interesse público. 

Uma parcela considerável desses dispêndios, programada para esses três 
exercícios, e que se eleva a 569 bilhões de cruzeiros será transferida para os 
Estados, Municípios e Distrito Federal, equivalendo quase 30% da despesa 
total. 

O orçamento de investimentos, Sr. Presidente, destina, em 1981, ao Mi
nistério de Educação com 10,5 bilhões de cruzeiros; 59 bilhões ao Ministério 
dos Transportes; 50 bilhões de cruzeiros aos programas especiais do Nordes
te, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 36 bilhões de cruzeiros e às trans
ferências para o Estado e Municípios, 180,3 bilhões de cruzeiros. 

A Lei de Meios, recém trazida ao Congresso, representa pela modifi
cação da estrutura com que foi apresentada e pela nova abrangência que ado
ta, envolvendo todos os órgãos paraestatais, um grande avanço. O Orçamen~ 
to da União está hoje muito mais representativo do esforço do Poder Executi
vo do que resulta um poder de controle maior para a administração sobre os 
programas desde o planejamento, um maior poder de manobra no combate à 
inflação e na condução da ação dos órgãos da administração indireta. 

E ainda, Sr. Presidente, a Lei de Meios como vem vazada, oferece uma 
imagem muito mais nítida aos Congressistas do que pretende o Governo al
cançar com o orçamento. Há nela um visível aperfeiçoamento que representa 
um sério avanço para o controle da política orçamentária da União. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 
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COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

A Com"issão Mista de Orçamento, tendo em vista o disposto no art. 95 
da Resolução n• I, de 1970, do Congresso Nacional, RESOLVE baixar as se
guintes NORMAS: 

Art. I" A tramitação, na Comissão Mista, do Projeto de Orçamento é re
gulada pelas Normas abaixo estabelecidas. 

Art. 2" Recebido pela Comissão o Projeto, o Presidente, na forma do art. 
91 da Resolução n' I J70 (CN), o distribuirá entre Relatores por ele escolhi
dos, obedecidos os seguintes princípios: 

I - O projeto serâ desdobrado em anexo, Órgão ou parte de Órgão, sen
do a distribuição feita eqUitativamente entre ·senadores e Deputados. 

II -O anexo, Orgão ou parte, relatado por Deputado, num ano, o serâ, 
por Senador, no outro e vice-versa. 

Art. J<t O Presidente poderâ designar dois ffiembros da Comissão, respec
tivamente, do Sen3.do e da Câmara, para coordenação dos Relatórios refe
rentes a anexo, Orgãos ou partes deferidas a cada urna das Casas. 

Art. 49 Os trabalhos da Comissão só pódem ser abertos com a presença 
de, no mínimo, 20 membros. 

DAS EMENDAS 

Art. 59 As emendas serão recebidas pela Comissão, dentro de 20 dias a 
cÕntar da distribuição dos avulsos, e, ao fim deste prazo, despachadas pelo 
Presidente. 

Parâgraf~ único. Do despacho que inadmitir emenda, poderã haver re
curso do autor, para a Comissão, dentro de 24 horas. 

Art. 6<t Findo o prazo previsto no art. 59, o Presidente da Comissão 
providenciará a publicação das emendas admitidas devidamente ordenadas 
segundo as unidades e o esquema da classificação orçamentária adotadas no 
projeto e, sempre qtie possível, poi- ordem alfabética das Unidades Federati
vas e do nome parlamentar do autor. 

§ }9 Não serão publicadas as justificativas das emendas, devendo, en
tretanto, serem presentes ao Relator como subsidio. 

§ 29 As emendas não admitidas serão oportunamente publicadas em 
avulso especiaL 

Art. 79 As emendas serão obrigatoriamente datilografadas em formu
lários próprios, distribuídos pela Comissão e devidamente classificadas e assi
nadas em todas as vias. 

Parágrafo único. As emendas deverão estar rigorosamente classifica
das segundo o esquema adotado no projeto. 

Art. 89 Não será aceita pelo Presidente da Comissão emenda que: 
I- Contrarie o disposto no artigo 65, § (9, da Constituição Federal, ver

bis: .. Não serã objeio de deliberação a emenda de que decorra aumento de 
despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que vise a 
modificar-lhe o montante, a natureza ou o objeto"; 

II- contrarie o disposto no artigo 33 da Lei n9 4.320, de 17 de março de 
1964, l'erbis: .. Não se admitirão emendas ao Projeto de Lei de Orçamento que 
visem a: 

a) alterar a dotaçãO solicitãda para despesa de custeio, salvo quando 
provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta; 

b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja apro· 
vado pelos órgãos competentes; , 

c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que 
não esteja anteriormente criado; 

d) conceder dotação superior aos quantítativos previamente fixados 
em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções"; 
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III- seja constituída de várias pútes que-devam ser redigidas em emen
das distintas. 

Art. 99 As emendas só conterão um item e se referirão, quando for o 
caso, a apenas uma localidade e a um projeto ou atívídade. 

Parágrafo único. Quando se tratar de emenda de interligação de locali
dades, só serão mencionadas, alêm do projeto ou atividade, as localidades 
onde se inicie e termine a interligação. 

Art. lO Nas dotações globais, sujeitas a regime de quotas, os Relatores 
apresentarão emendas substitutivas, que reúnam as relações apresentadas pe
los Congressistas. 

Art. 11. Não poderão figurar nos Boletins de Subvenções Sociais as en
tidades que não estejam devidamente registradas no Conselho Nacional de 
Serviço Social, ou averbadas, no caso das mantidas, exceto as do Poder Públi
co. 

Art. 12. Somente poderão ser vinculadas destinações para: 
I - Bolsas de Estudo; 
II - Assistência Social; e 
III - Assistência Educacional. 

§ 1 Y As dotações destinadas às entidades educacionais deverão ser pre
ferencialmente destinadas a Bolsas de Estudo. 

§ 29 As dotações destinadas às Prefeituras Municipais deverão ser obri-
gatoriamente viriCüladas. 

Art. 13. A Presidência deliberará sobre: 
a) Prazo para entrega dos Boletins de Subvenções 'e emendas; 
b) fixação da cota de Subvenções Sociais dos parlamentares; e 
c) fixação de quantitativos rilínifuos das Subvenções Sociais. 

Parágrafo único. A Presidência renianejará, no todo ou em parte, as 
cotas dos parlamentares que não atenderem o disposto nos incisos deste arti
go. 

Art. 14. A Presidência, na distribuição dos relatórios, poderá avocar 
total ou parte do Anexo. 

Art. [ 5. O Relator apresentará seu parecer por escrito, atê 24 horas an
tes da hora marcada para a reunião da Comissão destinada a apreciá-lo. 

§1" A não observânCia do prazo de que trata este artigo importará ná de
signação de um Relator Substituto que, dentro 3 (três) dias, apresentará o pa
recer. 

§ 2"' O parecer do Relator deverá estar à disposição dos membros da 
Comissãõ, rnímeografados, antes da Comissão apreciá-lo. 

Art. 16. O parecer do Relator constará de: 
a) relatório expositivo da matêría em exame; 
b) voto conclusivo sobre a conveniência de aprovação ou rejeição total 

ou parcial das proposições sob exame, ou sobre a necessidade de se lhes dar 
Substitutivo. 

Parágrafo úitico. -AS emendas que tiverem o mesmo objetivo serão reu
nidas em ordem numêrica e terão um só parecer. 

Art. 17. As emendas serão submetidas à discussão e votação em bloco, 
conforme tenham: parecer favorável; favorável parcialmente; favurúvd nos 
termos de Substitutivos; e finalmente, as de parecer contrário. 

DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

Art. 18. Lido o parecer do Relator, iniciar-se-ã a discussão da matêria, 
ob_edeçidos os seguintes princípios: 

I - nenhum dos membros da Coniissão poderá falar mais de cinco mi
nutos, prorrogáveis por mais cinco, Sobre as emendas, salvo o Relator, que 
falarã por último, podendo fazê-lo pelo dobro do prazo; 

li - o autor da emenda, se não for membro da Comissão, poderá falar 
pelo prazo improrrogãvel de cinco minutos; 

III - não serão admitidos apartes em qualquer fase da discussão. 

Art. 19. Não se concederá vista de parecer, projeto ou emenda. 

Art. 20. A critério do Presidente da Comissão, faltando três dias ou 
menos para o término do prazo de apresentação do parecer, o projeto e as 
emendas poderão ser apreciadas pela Comissão. sem discussão ou encami
nhamento. 

Art. 21. Encerrada a discussão, passar-se~á à votação. 

Art. 22. As deliberações da Comissão Mista iniciar-sc-ão pelos repre
sentantes da Câmara dos Deputados, sendo que o voto contrário da maioria 
dos representantes de uma das Casas importará na rejeição da matéria. 

Parágrafo único. O Presidente terá somente o voto de desempate. 
Art. 23. As emendas poderão ser destacadas para discussão e votação 

em sepan.tdo, na Comissão. 

§ I"' O destaque só poderá ser requerido com apoiamento de, pelo me
nos, 1/3 dos representantes da Câmara dos Deputados ou do Senado Fede
ral, na Comissão Mista. 

§ 2«' Somente poderão falar sobre os destaques, e pelo prazo de cinco 
minutos irnprorrogáveis, o autor do destaque e o Relator da matéria. 

Art. 24. Os pedidos de verificação, durante a votação nu Comissão, so
mente poderão ser feitos com o apoiamento de 1/3 dos representantes do Se
nado Federal, na Comissão Mista. 

Art. 25. Os pareceres da Comissão sobre o projeto deverão estar defini
tivamente votados até 20 dias após o encerramento do prazo para a apre
senção das emendas. 

Art. 26. Rejeitado o parecer do Relator, o Presidente da Comissão de
signará um novo Relator para redigir o vencido. 

DA PARTICIPAÇÃO DAS COMISS0ES PERMANENTES 

Art. 27. A participação das Comissões Permanentes, no estudo da ma
téria orçamentária, obedecerá as normas estabelecidas no art. 90 do Regi
mento Comum (Res. 2/73 - CN). 

Parágrafo único. A Comissão Permanente que apresentar parecer 
sobre o Projeto de Lei Orçamentária ou parte dele, deverá encaminhá-lo à 
Presidência da Comissão, dentro do prazo fixado no caput do art. 94 do Re
gimento Comum. 

DA REDAÇÃO FINAL 

Art. 28. A Comissão terá lO dias para a redaçào final do projeto, que 
nesta ocasião, será tratado como um todo. 

DISPOSIC0ES GERAIS 

Art. 29. Os atas da Comissão Mista e de seu Presidente serão publica
dos no Diário do Congresso Nacional, Seções I e II. 

Art. 30. As Reuniões da Comissão Mista realizar-st-·ào, preferencial
mente, na Sala Clóvis Bevilácqua. 

Art. 31. A Presidência da Comissão Mista designará um Assessor Ge
ral, pertencente ao Quadro de Funcionários de uma das Casas do Congresso 
Nacional, em sistema de rodízio, para a direção dos trabalhos administrati
vos e um Coordenador-Geral da Assessoria da Comissão na outra Casa. A 
Presidência designará, também, funcionário para secretariar a Comissão. 

Art. 32. A Comissão será assessorada por funcionários da Assessoria 
de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e da As
sessoria do Senado Federal e secretariada por funcionários da Subsecretaria 
de Comissões do Senado Federal, nos termos do art. 145 do Regimento Co
mum. 

Art. 33. A Assessoria-Geral será subdividida em duas Assessorias: uma 
no Senado Federal e outra localizada na Câmara dos Deputados. 

Art. 34. A Assessoria-Geral comunicará à Secretaria da Comissão, 
com o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, as matérias em condições 
de serem apreciadas. 

Art. 35. As_presentes Normas terão aplicação, no que couber, nos 
Orçamentos Plurianuais de Investimentos. 

Art. 36. Os casos omissos nas presentes Normas e Instruções serão de
cididos pelo Presidente da Comissão Mista de Orçamento. 

Art. 37. As presentes Normas vigoram atê que a Comiso;iio Mista de 
Orçamento resolva alterá-las ou revogá-las, por decisão de suu maioria. 

Congresso Nacional, em 19 de junho de 1980.- Ot.:putadn Furtado Lt-i
te, Presidente. 
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PORTARIA n9 04, de 1980 

Na qua1idade de Prc$idonte da Comissão Mista de Orçamento do Con
gresso H@<eional e: nos termos do art. 9J. da Resolução n9 01, de 1 970 CCN), designo os Conzressistas abaixo 
relaeionª9os para Relatores e Relatores Substitutos dos Anexos, Subanexos, 6rgãos e Partes do Prc je~o de 
Lei quf.!. •festima a Receita e Fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1 9Bln e do Prt..jeto Ce 
Or-;ar-,ento 1'?lurianual de Investil':'lentos para o triênio 1 981/1 9$3~" 

AllLXOS, oRGAoS :c PARTES 

01. - SE!:ADO FEDERAL 
02 - T?.IBtr:JAL DE COi.fTAS 
03 - PODER JUDICIÁRIO 
04 - AE?.OHÃUTICA 
O 5 - IHDGSTRI A E COHZRCIO 
Oõ - I:l':'LR!OR - PARTE GERAL; PROJETO RONDOM, 

FU:!AI ;; TERRITdRIOS 
07 - I:!:E?.IOR - DJ;ocs E DNOS 
08 - Il!TERIOR - SUDAI1 E SUFRAI1A 
09 - I!iTERIOR - SUDEUE 
lO - I::TERIOR - SUDECO E SUDESUL 
ll - ::r.~Ii;HA 
12 - ?~LAÇú~S EXTERIORES 
l3 - TRt~!SPORTES - PARTE GERAL; PORTOBRÁS 

SU:!Al!AI!; EI!PRESA DE NAVEGAÇÃO DA AI·!AZO
I!IA S/A; CIA. DE IJAVEGAÇÃO DO SÃO FRAN
CISCO; SERVIÇO DE I!AVEGAÇÃO DA BACIA 
DO ?RATAS/A 

14 - TRJ:.!~SPORTES - D!JER E RF 
l5 - EiiCARGOS GERAIS; ENCARGOS FINANCEIROS E 

EI!CARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO 

ANEXOS ORGÃOS E PARTES 

SE~i/I.DOI- S 

RJ:LATORES 

SEN. MURILO BADARI5 
SEN. JOSC RICHA 
SEN. ALOYSIO CHAVES 
SEN. LOURIVAL BAPTISTA 
SEN. ROBERTO SATURNINO 

SEN. JORGE KALUHE 
SEI!. JOS!: LII!S 
S EN • RAII!UNDO PARENTE 
SEN. MAURO BENI:VIDES 
SEN. MEI!DES CANALE 
SI:!l. JUT 1\IIY HAGALHÃES 
SEI!. ADI:RBAL JUREHA 

SE!l. BERI'!ARDIHO VIANA 
SEN. ALBERTO SILVA 

SEN. CUNHA LIMA 

DEPUTADOS 

RELATORES 

l. CÂMARA DOS DEPUTADOS 

2. RECEITA E TEXTO DA LEI 

3. PRESIDSNCIA DA REPÜBLICA 

4. AGRICULTURA 

5. COMUNICAÇÕES 

6. EDUCAÇÂO 

Dep. AIRTON SANDOVAL 

HONORATO VIANNA 

ADRIANO VALENTE 

MILTON BRANDl\o 

FRANCISCO ROLLEMBERG 

ARY ALCÂNTARA 

7. ExERCITO 

8. FAZENDA 

9. JUSTIÇA 

lO. MINAS E ENERGIA 

ll. PREVID~NCIA SOCIAL 

12. SAÚDE 

l3. TRABAIHO 

14. T?.AN5 FER:t:NCIA E RESERVA DE 
COl<TING!::>;CIA 

15. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
E FUNDO NACIONAL DE APOIO AO DE 
S EXVOLVI ~!ENTO URBANO -

OLIVIR GABARDO 

ALBERTO HOFFMANN 

ALTAIR OlAGAS 

CLAUDINO S ALES 

OSS IAN ARARIPE 

CASTE.JON BRANCO 

NOSSER ALMEIDA 

MILTON FIGUEIREDO 

VASCO !IETO 

CONGRESSO NACIONAL, 

SUBS1'1TU'i'OS 

SE~T. SALDAifi'!A DERZI 
SE!í ~ PED~O sn:o:; 
SEN. HURILO BADARO 
SI:l!. TARSO DUTRA 
SEI!. JOSt RI C: IA 

SEi:T. RAIHmrDO PARENTE 
SE:ll. ALBERTO SILVA 
SEl!. ALOYSIO CnAVES 
SE~T. BEPJlARDINO VIP.ilA 
SEl!. VALDO~ VARJÃO 
SE~!. ADER31\L JüRE:·U\ 
SI:N. JUT .r-\i!Y MAGALHÃES 

SEN. VICENTE VUOLO 
SEN. !1E1-mES CA:lALE 

SEN. MAURO BENEVIDES' 

- SUBSTITUTCS 

Dep. Aa."l'TONIO CARLCS DE OLIV'EIRA 

HllLIO DUQUE 

AL'l:GELINO ROSA 

.JOS!l FREIRE 

WILSON BRAGA 

RAUL BERNARDO 

GENIVAL TOURINiO 

JORGE ARBAGE 

OCTAC!LIO QUEIROZ 

JUAREZ FURTADO 

CARLOS ~:ILSON 

FRANCISCO ROLLEMBERG 

AMADEU GEARA 

LUIZ ROCP.A 

U:SA.L!)O BAR!:N. 

em 03 de /JteTJe 1980 

........ ~, .l~f.t:. 
DEPUTADO FU?.Tl ... DO{LEIT.t:. -Presidente 

DELIBERAÇÃO 
A Presidência deliberou, nos termos do artigo 13 das Normas: 
a) Fixar a cota de subvenções sociais de cada parlamentar em Cr$ 

2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros); 
b) Fixar o quantitativo mínimo das subvenções sociais, por entidade, em 

Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros); 

c) Fixar o término do prazo para entrega de boletins de subvenções so
ciais e emendas no dia 30 (trinta) de setembro do corrente ano, impreterivel
mente. 

Brasília, 3 de setembro de 1980.- Deputado Furtado Leite, Presidente, 
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INSTRUÇOES 

1 - Local de entrega, pelos Srs. Parlamentares, de emendas e boletins de 
subvenções: 

Srs. Deputados: Coordenação de Planos, Programas e Orçamento da 
Câmara dos Deputados (Anexo II); 
' Srs. Senadores: Subsecretaria de Orçamento da Assessoria do Senado 

Federal (Anexo I, 12• Andar); 
2 ~ As entidades a serem subvencionadas deverão estar registradas no 

Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), ou averbadas, no caso das 
mantidas, exceto as do Poder Público (art. 11 das Normas); 

3 - Quando a entidade a ser subvencionada for mantida por outra, de~ 
verâ constar no boletim de subvenções apenas a entidade mantida, obedecido 
o disposto no art. II das Normas; 

4- As emendas e os boletins de subvenções deverão ser datilografados, 
obri8:atoriamente, e assinados nas 4 (quatro) vias; 

5 - Os boletins de subvenções deverão ser preenchidos com a mâxíma 
atenção e respeitados os prazos, tendo em vista o processamento das sub
venções pelo PRODASEN (Centro de Processamento de Dados do Senado 
Federal); 

6 - O Presidente da Comissão designou: 
- a) Luiz Vasconcelos, Chefe da Assessoria de Orçamento e- Fiscali

zação Financeira da Câniara dOs Deputados, para Assessor Geral da Comis
são; 

- b) José Pinto Carneiro Lacerda, Diretor da Subsecretaria de Orça
mento da Assessoria do Senado Federal, para Coordenador da Comissão no 
Senado Federal; 

-c) Cândido Hippertt e Carlos Guilherme Fonseca, para Assistentes; e 
- d) Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Sergio da Fonseca Braga e 

Carlos da Fonseca Braga, para Auxiliares. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Orçamento do Distrito Federal para 1981 e O.P.I. (1981/1983) 

Instruções 

O Presidente da Comissão do Distrito Federal, no cumprimento das 
prescrições insertas no art. 17, § 19, da Constituição da República Federativa 

do Brasil e em atendimento às disposições regimentais, resolve baixar as se
guintes instruções a serem observadas durante os processos em discussão e 
votação da Proposta Orçamentária do Distrito Federal para o exercício fi
nanceiro de 1981 e O.P.I. (1981/1983). 

l. Os Senhores Senadores poderão apresentar emendas de subvenções 
para entidades educacionais e assistenciais do DF, obedecidos os seguintes 
critérios: 

a) Secretaria de Educação e Cultura: quota por Senador: Cr$ 11.000.00 
(onze mil cruzeiros), com o mínimo de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) ex
clusivamente para entidades educacionais e culturais devidamente cadastra
das· 

'b) Sccrctaria de Serviços Sociais: quota por Senador: Cr$ 11.000,00 (on
ze mil cruzeiros), com o mínimo de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) exclusi
vamente para entidades filantrópicas e de benemerência devidamente cadas

. tradas; 

2. não serão recebidos boletins de subvenções com entidades que não 
se enquadrem nos requisitos acima exigidos; 

3-. as emendas e boletins de subvenções serão recebidos pela Subsecre~ 
taria de Orçamento da Assessoria do Senado Federal (J2r;> Andar do Anexo I 
do Senado), no período de 10 a 30 de setembro; 

4. as emendas deverão ser datilografadas em 4 (quatro) vias, Cm formu-
lãrios próprios~ _ 

5. não serão recebidas emendas que não contenham, nas 4 (quatro) 
vias, a assinatura do Senador; 

6. no processamento e classificação das emendas, serão observados cri
térios fixados na Lei n9 1.493, de 13 de dezembro de 1951, que dispõe sobre o 
pagamento de auxílios e subvenções e na Lei nfi' 4.320, de 17 de março de 
1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e con
trole dos Orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
DiStrito Federal; e 

7. na tramitação do presente projeto serão obedecidos os prazos e cri
térios constantes do Regimento do Senado Federal. 

Comissão do Distrito-Federal, l9 de setembro de 1980.- Senador Láza
ro Barboza~ Presidente em exercício da Comissão do Distrito Federal. 

ORÇAMENTO .!?!?. ~ FEDERAL PARA 2.. EXI:RCÍCIO l'INANCEIRO EE.l....LL! ~ ! oRçAM E ~J To 
ORÇAMENTO PLURIANUAL !?! INVESTI!IENTOS 1981/1983 - I 

~PARTES 

Gabinete do Governador 

1 -
Procuradoria Geral 

Secretaria de ~ 

2 -
Secretaria. de Administra:çã.o 

3 - Seeretax>ia .2!.._ _Finanças 

4 - Secretaria ~ Educação ~ Cultura 

Secretaria ~ ~ 
s y 

Secretaria de Servicos Sociais 

Secretaria ~ Viação ~ ~ 

6 -
Secretaria de Serviços PÚblicos 

7 - Secretaria de Aericultura e Produção 

B - Secretaria de Segurança PÚblica 

~ ~ ~do Dis_trito Federal, 

DISTRIBUIÇÃO DOS RELATORES D. F. 
- . ANO 19_Q 

RELATORES S U B S T I T U T O S 

SENADOR LÁZARO-BARBOZA SENADOR ITAMAR FRANCO 

SI:NADOR ITAMAR rRANCO SENAPOR LÁZARO BARBOZA 

SENADOR ADALBERTO SENA SENADOR MAURO BENEVIDES-

SENADOR SALDANHA DER7.I SENADOR AFFDNSO CAHARGd 

SENADOR. AFFOlJSO CAMARGO SENADOR SALDANHA DI:RZI 

SENADOR JOS'E! CAIXLTA SENADOR MURILO DADARJ 

SENADOR ~IDRILO Bll.Dil.Rc! SENADOR PASSOS PORTO 

SENADOR PASSOS PORTO SI:NADOR JOS~ CAIXI:TA 

SENADOR ADALBERTO' SENA SENADOR MAURO BENEVIDES g -

~~~~-Le==i~~------------------L-----------------------------L---~:-:---~-----------------------
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ATO DO PRESIDENTE 
N9 46, de 1980 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso das atribuições 
que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Iritêrno 
e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
n9 2, de 1973, da Comissão Diretora, e à vista da absoluta necessidade do ser
viço, exposta pelo Senhor Primeiro-Secretãrio, 

RESOLVE autorizar a contratação de MÃRCIA WEINERT DE 
ABREU TORELLY, pelo prazo determinado de um ano e sob o regime jurí
dico da Consolidação das Leis do Trabalho, com o salârio mensal de Cr$ 
35.000,00 (trinta e cirico mil cruzeiros) como "Revisor de Obras Técnico
Jurídicas., para a Subsecretaria de Edições Técnicas. 

Senado Federal, em 14 de agosto de 1980. -SENADOR Lulz Viana, 
Presidente. 

ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE 
N9 04, de 1980 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, usando das atribuições 
que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso iv, do Regi!nento Interno, 
e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato da Comissão Diretora n~' 02, de 4 de abril de 1973, 

DECLARA que fica mantida a aposentadoria de ELZA LOUREIRO 
GALLOTTI, no cargo de Técnico Legislativo, Classe Especial, SF-AL-011, 
Referência 57, constante do Ato n9 58/79, publicado no DCN II, de 6-12-79, 
retirando-lhe a vantagem prevista no inciso I do artigo 405 da Resolução n'i' 
58/72, alterada pela de n9 30/78, para incluir a vantagem instituída pelo 
Decreto-Lei nº 1.709/79, artigo 59, face à decisão do Egrégio Tribunal de 
Contas da União no processo de aposentadoria da referida servidora. 

SENADO FEDERAL, 5 de setembro de 1980.- Senador Lu!z Viana, 
Presidente 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOClAL 

12• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 1980. 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às onze horas, na Sala de Reuniões do Anexo HB", presentes os Senhores 
Senadores- Helvídio Nunes- Presidente, Aloysio Chaves, Jutahy Maga
lhães, Jaison Barreto, Humberto Lucena, Moacyr Dalla e Franco Montara. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir V argas e J essé Freire. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Constantes da pauta, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei do Senado n9 186, de 1979 - que "institui o salârio míni

mo profissional do Técnico de Contabilidade de 29 grau, e dâ outras provi
dências ... Relator: Senador Moacyr Dalla. Aprovado parecer contrário. Voto 
vencido do Senador Humberto Lucena. 

Projeto de Lei do Senado n~' 24, de 1980- que "estabelece que a ordem 
de preferência para a concessão da Pensão civil, será também aplicada na 
pensão militar••. Relator: Senador Jaison Barreto. Aprovado parecer favorá~ 
vel, com emenda n"' 1-CCJ. 

Projeto de Lei do Senado n9 228, de 1979- que "acrescenta parâgrafo ao 
artigo 39 da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o FGTS". 
Relator: Senador Moacyr Dalla. Rejeitado parecer contrârio. Relator do 
Vencido: Senador Franco Montara. 

Projeto de Lei do Senado n9 327, de 1979 - que "inStitui a remuneração 
profissional mínima para os A tendentes de Enfermagem". Relator: Senador 
Moacyr Dalla. Aprovado parecer contrário. Votos Vencidos dos Senadores 
Humberto Lucena e Franco Montoro. 

Projeto de Lei da Câmara ni? 15, de 1976- que "introduz alterações na 
CLT, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de (9 de maio de 1943". Relator: 
Senador Aloysio Chaves. Aprovado parecer rav·árãvel. 

Projeto de Lei do Senado n9 324, de 1979- qUe "'introduz alteração na 
CLT, para o fim de assegurar certos Direitos-Trabalhistas ao empregado cujo 
contrato é rescindido com culpa recíproca". Relator: Senador Jutahy Maga
lhães- que apresenta parecer favorável. Ê lido Voto em Separado do Sena
dor Aloysio Chaves, contrário ao projeto. Colocados em votação, é aprovado 
parecer favorável do relator. 

Projeto de Lei do Senado n9 372, de 1979 -que Hconcede abono anual 
aos idosos e inválidos". Relator: Senador Humberto Lucena. Aprovado pare
cer favorável. 

Projeto de Lei do Senado n9 198, de 1979- que "disciplina o exercício da 
profissão de detetíve particular". Relator: Seita dor Humberto Lucena -
Concedida vista ao SenadOr Aloysio Chaves_. 

São retirados de pauta para reexame os seguintes Projetes de Lei: 
PLS n9 Í28/78 - Complementar e anexos, PLS no 291/79 e PLS n' 

32/79. 
Por determinação da Presidência, fica adiada a apreciação do PLS n"' 

271/79. 
Ao receber a palavra, o Senador Franco Montoro comunica que elabo

rou V .... to em Separado referente à Mensagem n"' 47, de 1980- que "solicita 
ao Senado Federal autorização para a alienação de terras públicas, no Terri~ 
tório Federal de Rondônia, à Agropecuâria Industrial e Colonizadora Rio 
Candeias Ltda." E solicita à Presidência mandar distribuir cópias do mesmo -

aos membros da Comissão, para que possam, devidamente informados, apre~ 
ciar a matéria em data oportuna. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

10• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 1980 

As nove e trinta horas do dia vinte e oito de agosto do ano de mil nove
centos e oitenta, sob a Presidência do Senhor Senador Lázaro Barboza e a 
presença dos Senhores Senadores Passos Pôrto, Saldanha Derzi, Murilo Ba
daró, José Caixeta, Itamar Franco, Tarso Dutra e Moacyr Dalla, reúne-se a 
Çomissãa· do Distrito Federal, na Sala de Reuniões das Comissões. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jessé Freire, José Sarney, Adalberto Sena e Mauro Benevides. 

E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é 
dada como aprovada. 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente Senador Lâzaro Barbo· 
za concede a palavra ao Senhor Senador Murilo Badaró a fim de relatar o 
vencido sobre o Projeto de Lei do Senado n9 303/79-DF, que institui a Taxa 
de Limpeza Pública no Distrito Federal, e dá outras providências, concluindo por 
sua aprovação, com as Emendas n9 l~DF e 2-DF que apresenta. 

Discutido e votado, é o relatório aprovado por maioria. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda 

Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão,_ a presente Ata que, uma vez a
provada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à 
Constituição n'?s 56 e 57, de 1980-(CN), que "acrescentam §49 ao art. 
176 da Constituição Federal, estabelecendo a obrigatoriedade de a 
União aplicar parte de sua receita na área da educação". 

2' REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 1980 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas, na Sala .. Clóvis Bevilãcqua", presentes os Senhores Sena
dores Jutahy Magaçhães, Lenoir Vargas, Aloysio Chaves, Pasos Pôrto, 
Cunha Lima, Affonso Camargo, Leite Chaves e Deputados -Nosser Almeida, 
Antônio Amaral, Adolpho Franco, Marcelo Unhares, Evaldo Amaral e Cel
so Peçanha, reúne-se a Comissão Mist<l_ do Congresso Nacional, incumbida 
de estud_o e parecer sobre _as Propostas de Emenda à Constituição n9s 56 e 57, 
de 1980-(CN), que "acrescentam§ 49 ao art. 176 da Constituição Federal, es
tabelecendo a obrigatoriedade de a União aplicar parte de sua receita na área 
da educação. 

Deixam de comparecer, por motivo juStificado, os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, José Lins, Mauro Benevides, Roberto Saturnino e Deputados 
Osvaldo Coelho, José Maria de Carvalho, Júnia Marise, Carlos Sant'Arina e 
Hélio Garcia. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente·, Deputado Celso Peçanha, que solicita, nos termos regimentais, adis
pensa da leitura da Ata da ~eunião ªnterior, que, logo após, é. dada como 
aprOVada. - ~- ~ - ·- --- - - ~ -



'"0 Sábado 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Setembro de 1980 
·~----------~~~~==~==~~----------~~-----

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver recebido oficio da 
Liderança do Governo na Câmara, indicando o Deputado Nosser Almeida 
para integrar a Comissão, em substituição ao Deputado Leorne Belém, ante
riormente designado. 

Logo após, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da ma
téria, Senador Jutahy Magalhães, que emite parecer favorãvel a Proposta de 
Emenda à Constituição o9 57, de 1980, na forma apresentada, e considera 
prejudicada a Proposta de Emenda à Constituição n• 5.6, de 1980-(CN). 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Nadir da Rocha Gomes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 65, de 1980-(CN), que "assegura às Polí
cias Civis e Militares e percepção de um adicional de risco de vida". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 1980 

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas, na Sala ... Clóvis Bevilâcqua", presente os Senhores Sena
dores Jorge Kalume. Raimundo Parente, João Lúcio, Murilo Badaró, Salda
nha Derzi, Pedro Simon, Valdon Varjão e Deputados Odulfo Domingues, 
Paulo Studart, !talo Conti, Adolpho Franco, José Carlos Fagundes e Geral
do Fleming, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida 
de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 
65, de 1980-(CN), que .. Assegura às Polícias Civis e Militares a percepção de 
um adicional de risco de vida". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, Itamar Franco, Henrique Santillo e Deputados Ney Ferreira, 
Pedro Ivo, Juarez Furtado, Rubem Dourado e Sflvio Abreu Júnior. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Gefaldo Fleming, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Sena
dor Raimündo Parente, que emite parecer favorâvel à Proposta de Emenda à 
Constituição n' 65, de 1980-(CN). 

Posto c:m discussão e votação, ê o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra·se a reunião e, para constar, eu, 

Claylton Zanlorenci, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 83, de 1980-
( CN ), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.780, de 14 de abril 
de 1980, que "concede isenção do Imposto sobre a Renda às Empresas 
de Pequeno Porte e dispensa obrigações acessórias''. 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 1980 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezessete horas, na Sala "Clóvis Bevilâcqua", presentes os Senhores Senado
res Tarso Outra, Saldanha Derzi, José Caixeta, Jutahy Magalhães, Passos 
Pôrto, João Lúcio, Affonso Camargo e Deputados Luiz Vasconcellos, Djal
ma Bessa, Artenir Werner, Lúcio Cioni, Nilson Gibson, Darcflio Ayres, 
reúne-se-a-Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
no 83. de 1980-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Congresso N acíonal o texto -do Decreto-lei n• 1.780, de 14 de abril 
de 1980, que "'concede isenção do imposto sobre a renda às empresas de pe~ 
queno porte e dispensa obrigações acessórias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, Alberto Lavinas, Evelásio Vieira, Henrique SantH1o e Depu
tados Airon Rios, Oswaldo Lima, Arnaldo Schmitt, Bento Lôbo e Luiz Bac
carini. 

Havendo número regimental, silo abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Luiz Vasconcellos, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada corno 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido ofício da Li
derança do PDS. na Câmara, indicando os Senhores Deputados Djalma Bes
sa, Artenir Werner, Nilson Gibson e Darcflio Ayres, para integrarem a Co· 
missão, em substituição aos Senhores Deputados João Alberto, Evaldo Ama· 
ra!, Antônio Marimoto e José Mendonça Bezerra. 

Prosseguindo o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do 
Vice-Presidente da Comissão, em virtude do Senhor Deputado João Alberto, 
anteriormente eleito, ter sido substituído conforme ofício acima mencionado. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Vice.Presidente: 
Deputado Airon Rios ...... _ .. ·~..................... 12 votos 
Logo após, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador 

João Lúcio, que emite parecer favorâvel à Mensagem n• 83, de 1980-(CN), 
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Nadir da Rocha Gomes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 84, 
de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91.781, de 16 de 
abril de 1980, que "dispõe sobre recursos recebidos pela Companhia 
de Eletricidade do Amapá (CEA), e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 1980 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezcsseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala .. Clóvis Bevilâcqua", pre~ 
sentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Lenoir Vargas, Eunice Mi· 
chiles, Bernardino Viana, José Lins, Affonso Camargo e Deputados Antônio 
Pontes, Paulo Guerra, Nosser Almeida, Ossian Araripe, Djalma Bessa, Lud~ 
gero Raulino e Amadeu Geara; reúne~se a Comissão Mista, incumbida de 
examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 84, de 1980-CN, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n9 1.781, de 16 de abril de 1980, que "dispõe sobre recur~ 
sos recebidos pela Companhia de Eletricidade do Amapâ (CEA), e dâ outras 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Murilo Badar6, Aderbal Jurema, Alberto Silva, Leite Cha~ 
ves e Deputados Edilson Lamartine, Calo Pompeu, João Menezes e Celso 
Carvalho. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Paulo Guerra, que solicita, nos termos regimentais, a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como 
aprOvada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, comunica haver recebido ofício da 
Liderança do Partido Democrâtko Social - PDS, indicando os Senhores 
Deputados Nosser Almeida e Djalma Bessa, em substituição aos Senhores 
Deputados Wanderley Mariz e Leite Schimidt. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Senad-or J ut8.hy Magalhães que einitC: pai-ecer favofáv-el ã MenSagem Il9 84; de 
l98Q.CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 
conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto em sepa
rado do Senhor Deputado Amadeu Geara. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir rela
tório sobre a Mensagem n9 86, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Pre
sidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto 
de Lei da Câmara n<:>65, de 1976, que "dispõe sobre causa de especial 
aumento de pena. quanto aos crimes contra a Administração Pública, 
praticados por ocupantes de cargos em Comissão da Administração di
reta e indireta, regula a forma de seu procedimento, e dá outras pro\-·i
dências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 1980 

Ãs dezessetl! horas do dia vinte e um de agosto do ano de mil novecentos 
e oitenta, na Sala "Clóvis Bevilácqua", reúne-se a Comissão Mista, incumbi
da de examinar e emitir Relatório sobre a Mensagem n9 86, de 1980 (CN), 
pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado parcial· 
mente, o Projeto de Lei da Câmara n9 65, de 1976, que ••dispõe sobre causa de 
especial aumento de pena, quanto aos crimes contra a Administração Públi· 
ca, praticados por ocupantes de cargos em comissão da administração direta 
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e indireta, regula a forma de seu procedimento, e dâ outras providências'' • 
..E.resentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Raimundo Pyente, 
Humberto Lucena, e Deputado Ossiam Araripe e Pimenta da Veiga. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Deputado Clau· 
dino Sales. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos p~lo Senhor De
putado Pimenta da Veiga, Presidente da Comissão, que após consultar o ple-
nârio, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Prosseguindo, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Ber
nardino Viana, que emite Relatório à Mensagem ri9 86, de 1980 - (CN). 

Colocado em discussão e votação, é o Relatório aprovado sem res
trições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra·se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÁO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n'? 
91, de 1980- (CN), pela qual o Senhor Presidente da República co
munica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 3, 
de 1974 (no Senado Federal), que "altera a Lei n9 5.988, de 14 de de
zembro de 1973, que regula os direitos autorais, e dá outrâs providên
cias". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 13 DE AGOSTO DE 1280 

Ãs dezesseis horas e vinte minutos do dia treze de agosto do ano de mil 
novecentos e oitenta, na Sala .. Clóvis Bevilácqua", reúne-se a Comissão Mis· 
ta, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 91, de 1980 
- (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, 
parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 3, de 1974 (no Senado Federal), 
que ••Altera a Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula os direitos 
autorais, e dá outras providências", presenteS oS Sei:ihores Senador Helvídio 
Nunes e Deputados Antônio Dias, Salvador Julianeli e João Herculino. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Saldanha Derzi e Nelson Carneiro. 

De acordo com_ o que preceitua o Regimento COril.Um-, assU.m.e·a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Helvídio Nunes, que declara insta· 
lada a Comissão. · 

Em obediência a dispositivo regimental, O Senhor Piesidente esclarece 
que irá proceder a eleiÇão do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar como escrutinador o Se
nhor Antônio Dias. 

Procedida a eleição, verificaMse o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado João Herculino ............................ -. 
Em branco .........................•................ 

Para Vice·Presidente: 
Deputado Salvador Julianeli ........... -·-· ._, . ~ ........ . 
Em branco ..................... _ ..... ·-· ............. . 

3 votos 
1 voto 

3 votos 
l voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Deputados João Herculino e Salvador Julianeli. 

'Assumindo a Presidência o Senhor Deputado João Herculino agradece, 
em seu nome e no do Deputado Salvador Julianeli a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Senador Helvídio Nunes para relatar amaM 
~~ . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar eu, FreM 
deric Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irâ à pllbTicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem 
n7 91, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República co
munica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 3, 
de 1974, (no Senado Federal), que "altera a Lei n9 5.988, de 14 de de
zembro de 1973, que regula os direitos autorais, e dá outras providên
cias". 

2•REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE !980. 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezesseis horas e vinte minutos, na Sala .. Rui Barbosa", presentes os 

Senhores Senadores Helvídio Nunes, Saldanha Derzi, Nelson Carneiro e De· 
putado Antônio Dias, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e 
emitir relatório sobre a Mensagem n• 91, de 1980-(CN), pela qual o Senhor 
Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de 
Lei da Câmara n• 3, de 1974 (no Senado Federal), que "altera a Lei n• 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973, que regula os direitos autorais, e dã outras provi
dências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados 
Salvador Julianeli e João Herculino. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Sena
dor Nelson Carneiro, Presidente eventual, que solicita, nos termos regimen
tais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Senador I:Ielvídio Nunes, que emite relatório à Mensagem n9 91, de 1980 
(CN). 

Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado por unanimidade, 
nos termos apresentados. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e- irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 
92, de 1980 ( CN), pela qual o Senhor Presidente da República comu
nica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 42, de 
1974 (no Senado Federal), que "dispõe sobre o transporte rodoviário 
de cargas, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 
1980. 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia treze de agosto do ano de mil 
novecentos e oitenta, na S~la '"Clóvis Bevilãcqua", reúne-se a Comissão Mis· 
ta, incumbida de examinar e emitir Relatório sobre a Mensagem n9 92, de 
1980 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver veta
do, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 42, de 1974 (no Senado Fe
deral), que .. dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, e dã outras pro
vidências", presentes os Senhores Senadores José Lins, Henrique Santillo e 
Deputados Odulfo Domingues e Tarcísio Delgado. 

Deixain de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Murilo Badaró e Deputado Mãrio Stamm. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a PresiM 
dência, eventualmente, o Senhor Deputado Odulfo Domingues, que declara 
instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vic~Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar como escrutinador o Se· 
nadar José Lins. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Henrique Santillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Mãrio Stamm . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 3 votos 
Em branco ..................•.. _. . . . . . • . • . • . . • . . . . • . . I voto 

São declarãdos eleitos, respectivamente, Presidente e Vice·Presidente da 
Comissão, os Senhores Senador Henrique Santillo e Deputado Mário 
Stamm. 

Assumindo a Presidência o senhor Senador Henrique Santillo Agradece, 
em seu nome e no do Deputado Mârio Stamm, a honra com que foram distin
guidos e designa o Senhor Deputado Odulfo Domingues para relatar a ma
téria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra·se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão e irã à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 
92, de- 1980 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comuM 
nica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 58, 
de 1979 ( N9 42/79, no Senado Federal), que "dispõe sobre o transpor
te rodoviário de cargas, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos dois dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas, na Sala ~·Rui Barbosa", presentes os Senhores Senador Hen
rique Santillo e Deputados Mário Stamm, Odulfo Domingues e Tarcísio Del
gado, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de exa
minar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 92, de 1980 (CN), pela qual o 
Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Pro
jeto de Lei da Câmara n• 58, de I979 (n•42/79, no Senado Federal), que~"dis
põe sobre o transporte rodoviário de cargas, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Murilo Badaró e José Lins. 

Havendo número regimental_. são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Henrique Santillo, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da Ata da reunião anteriOr, -que, logo após, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Depu
tado Josias Leite, que emite relatório à Mensagem n9 92, de 1980 (CN). 

Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado, na forma apresen
tada, com voto em separado do Senhor Deputado Tarcísio Delgado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e- Irã a publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem nQ 
97, de 1980(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comuni
ca haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei n9 9, de 1980(CN), 
que H-define a situacão jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conse
lho Nacional de Imigração, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 27 DE AGOSTO DE I980 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezcsseis horas e quinze minutos, na Sala .. Clóvis Bevilácqua", presen
tes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Raimundo Parente e Deputa
dos Osmar Leitão e João Gilberto, reúne-se a Comissão Mista do Congresso 
Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 97, 
de 1980(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver ve
tado, parcialmente, o Projeto de Lei n9 9, de f980(CN), que .. define a situação 
jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração, e 
dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador 
Mauro Benevides e Deputado Djalma Bessa. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a PreSi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Raimundo Parente, que declara 
instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Raimundo Parente convida o Se
nhor Deputado Osmar Leitão para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica.-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado João Gilberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 3 votos 
Em Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Djalma Bessa ....................... _. . . . . . . 3 votos 
Em Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . . . 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Deputados João Gilberto e Djalma Bessa. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado João Gilberto agradece, 
em nome do Senhor Deputado Djalma Bessa e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Bernardino Viana para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos. Assistente da Comissão, lavrei a 

presente Ata que, lida e aprovada, serâ assimrda pelo Senhor Presidente, de
mais membros da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n'l98, 
de !980(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beracão do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei o91.783, de 18 
de abril de 1980, que "dispõe sobre o Imposto sobre Operacões de 
Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações relativas a Títulos e 
Valores Mobiliários''. 

I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 28 DE AGOSTO DE I980 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezesseís horas e quinze minutos, na Sala "Clóvis Bevilácqua", presen. 
tes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Saldanha Derzi, José Lins, 
Bernardino Viana, Lourival Baptista. Alberto Silva, Leite Chaves e Depu
tados Athiê Coury, Fernando Magalhães, Pedro Corrêa, Ralph Biasi, Her
bert Levy e Felippe Penna, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de exami
nar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 98, de 1980-(CN), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex
to do Decreto-lei n• I .783, de 18 de abril de 1980, que "dispõe sobre o Impos
to sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações relativas 
a Títulos e Valores Mobiliãrios". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado. os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Jorge Kalurne, Lenoir Va.rgas, Hugo Ramos e Deputados 
Airon Rios, Marão Filho, Josué Filho, Honorato Vianna e Hélio Garcia. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista, que declara ins
talada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senh-or Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice~Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Se
nhor Deputado Athiê Coury para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Jorge Kalume ........................... ~ . . . . . 12 votos 

Em Branco .. .. • .. . . . . . . . . . . . . .. . • .. . . . .. . . .. • .. .. . • I voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Lourival Baptista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 

Em Branco ......................................... _ 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Senadores Jorge Kalume e Lourival Baptista. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Lourival Baptista, Vice
Presidente no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Sena
dor Jorge Kalume e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e dew 
signa o Senhor Deputado Pedro Corrêa para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis
são e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 99, de 
!980(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto--lei n9l.784, de28 de 
abril de 1980, que "fixa vencimentos para cargos da Magistratura da 
União e do Distrito Federal e Territórios". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 28 DE AGOSTO DE 1980 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala .. Clóvis Bevilácqua'', presentes 
os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Helvídio Nunes, Aderbal Jurema, 
Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Almir Pinto, Passos Pôrto, Bernardino Viana 
e Deputados Antônio Dias, Odacir Soares, Christiano Lopes e Pinheiro Ma
chado, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n• 99, de I980(CN), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.784, 
de 28 de abril de 1980, que ••fixa vencirrientos para cargos da Magistratura da 
União e do Distrito Federal e Territórios". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Hugo Ramos, Affonso Camargo, Leite Chaves e Deputados Wildy Viana, 
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Cesãrio Barreto, Paulo Ferraz, Christóvam Chiaradia, Cardoso Alves, Pedro 
Faria e Luiz Baccarini. 

De aco~do com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente. o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Pinheiro Machado para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Antônio Dias ..... ~. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Deputado Christiano Lopes ....................... _. . . 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Odacir Soares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Em Branco ............... , ................ _ ... ·--· ·-·-· ._. _l_:voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Deputados Antônio Dias e Odacir Soares. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Antônio Dias agradece, 
em nome do Deputado Odacir Soares e no seu próprio, a honra com que fo
ram distinguidos e designa o Senhor Senador Almir Pinto para relatar a ma
téria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprov.ada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e 1râ à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem n9 100, de 1980-
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.785, de 13 de maio 
de 1980, que "altera a Legislação referente ao Imposto Único sobre 
Lubrificantes e Combustinis, e dá outras providências". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 28 DE AGOSTO DE 1980 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezesseis horas e vinte minutos, na Sala uRui Barbosa", presentes os 
Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Jutahy Magalhães, João Lúcio, Almir 
Pinto, José Lins, Aderbal Jurema, Jorge Kalume, Alberto Silva, Leite Chaves 
e Deputados Hugo Rodrigues da Cunha, Correa da Costa, Vicente G_uabiro
ba e Juarez Batista, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e pare
cer sobre a Mensagem n9 100, de 1980-(CN), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à deliberação do CongresSo- Nacional o texto do 
Decreto~lei n9 1.785, de 13 de maio de 1980, que ualtera a legislação referente 
ao Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis, e dâ outras providên~ 
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, _os Senhores Senadores 
Alberto Lavinas, Affonso Camargo e Deputados Albei-to l::loffmann, Siquei
ra Campos, Telmo Kirst, Vieira da Silva, Fernando Lyra, Joel Lima e Celso 
Carvalho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositiVo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição Uo Presidente e do Vice:-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o SCiihor De
putado Vicente Guabiroba para funcionar corria -escrutiilador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: -

Para Presidente: 
Senador Jorge Kalume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 votos 

Em branco ··~··-······-·········-~···~···~·-····~···· 3 votos 
Para Vice-Presidente: 
Senador Luiz Cavalcante ...........••..••... K. • • • • • • 11 votos 
Em branco . ~ .- .. -.,_LA~-~~·--~~~-~-.~.·-~-·--·-~~-~-·._. 2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores Jorge Kalume e Luiz Cavalcante. 

Assumindo a Presidência o-"Senlior Senador JOrge Kalume agridece, em 
nome do Senhor Senador Luiz Cavalcante e no seu próprio, a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Telmo Kirst para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, seiá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à Publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 103, de 1980 
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.787, de 26 de maio 
de 1980, que "fixa vencimentos para cargos do Governo do Distrito 
Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 2 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos dois dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas e quarenta minutos, na Sala "Clóvis Bevilâcqua", presentes 
os Senhores Senadores Passos Pôrto, Tarso Dutra, Moacyr Dalla, Murilo Ba» 
daró, Saldanha Derzi, Bernardino Viana, Affonso Camargo, Alberto Silva e 
Deputados Wildy Vianna, Ademar Pereira, Rômulo Gaivão, Oswaldo Melo 
e Peixoto Filho, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer 
sobre a Mensagem n• 103, de 1980 (CN), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.787, de 26 de maio de 1980, que ••Fixa venci~entoS para cargos do Governo 
do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal". 

Deixam de comparecei, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema, José Caixeta, Leite Chaves e Deputados Augusto Lucena, 
Mauro Sampaio, Roberto Galvani, Jorge Gama, Sérgio Ferrara e Ubaldo 
Dantas. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Tarso Dutra, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Tarso Dutra convida o Senhor De
putado Peixoto Filho para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica~se o sCguJnte -resultado; 

Para Presidente: 
Senador Murilo Badaró ......................... ~ .. ~ 12 votos 
Senador Saldanha Derzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Bernardino Viana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Senador Moacyr Dalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice·Presidente, os 
Senhores Senadores Murilo Badaró e Bernardino Viana. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Murilo Badaró agradece, em 
nome do Senador Bernardino Viaila e no seu próprio, a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Deputado Ademar Pereira para relatar a ma~ 
téria. -

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e par-ecer sobre o Projeto de Lei n9 IS, de 
1980 ( CN), que "dispõe sobre a cobrança executil'a dos débitos fixa
dos em acórdãos do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi
dências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 1980 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezessete horas, na Sala .. Clóvis -Bevilacqua'', presentes os Senhores Se
nadores Bernardino Viana, Helv(dio Nunes, Jutahy Magalhães, Raimundo 
Parente, Cunha Lima, Alberto Silva e Deputados Hugo Napoleão, Gomes da 
Silva, Adhemar Ghisi, Simão Sessim, Joel Ribeiro e Celso Peçanha, reúneRse 
a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer 
sobre o Projeto de Lei n• 15, de 1980 (CN), que "dispõe sobre a cobrança exe· 
cutiva dos débitos fixados em acórdãos do Tribunal de Contas da União, e dá 
outras providências:•. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Moacyr Dalla, José Richa,_ Henrique Santillo, Leite Chaves e 
Deputados Henrique Turner, Mário Frota, Alberto Goldman, Luiz Baccarini 
e Márcio Macedo. 



4314 Sábado 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL (Seçào II) Sc(embro de 1'180 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre~ 
sidente, Senador Cunha Lima, que solicita, nos termos regimentais, a dispen
sa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, ê dada como aprova
da. 

Em seguida o Senhor Presidente, comunica haver recebido ofício da Li
derança do Partido Social Democrático-PDS, na Câmara, indicando os Se
nhores Deputados Adhemar Ghisi, Simão Sessim e Joel Ribeiro, para inte
grarem a Corn.1s~em substituição aos Senhores Deputados Altair Chagas, 
Rafael Faraco e Saramago Pinheiro, anteriormente designados. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Deputado Adhemar Ghisi, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei n9 
15, de 1980 (CN). 

Posto em discussão e votação, é aprovado o parecer do Senhor Relator, 
na forma apresentada. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Nadir da Rocha Gomes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão -e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o projeto de Lei n9 
16, de 1980 (CN), que ualtera o valor do vencimento mensal dos car
gos que especifica, previstos no artigo 59 da Lei n~ 5.921, de 1973, e dá 
outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 1980 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezessete horas, na Sala .. Rui Barbosa", presentes os Senhores Senado
res Aderbal Jurema, Murilo Badaró, Almir Pinto, Lourival Baptista, Lenoir 
Vargas, Passos Pôrto, Mauro Benevides, Marcos Freire, Leite Chaves e De
putados Albérico Cordeiro, Darcllio Ayres, Adriano Valente, Raul Bernar
do, Ary Alcântara. Ossiah AraripC, Carlos Cotta e Alcir Pimenta, reúne-se a 
Comissão Mista dó Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir pa
recer sobre o Projeto de Lei n9 16, de 1980 (CN), que Haltera o valor do venci~ 
mento mensal dos cargos que especifica, previstos nO artigo 59 da Lei n9 
5.921, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador 
Evelâsio Vieira e Deputados Marcondes Gadelha, Juarez Furtado e Paulo 
Rattes. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Carlos Cotta, que solicita, nos termos regimentais, a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador 
Murilo Badaró, que emite parecer favorável ao Projeto, com alteração conti
da na Emenda n9 3-R e pela rejeição das Emendas de n9s I e 2. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando, com res
trições o Senhor Senador Humberto Lucena. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a preseilte Ata, que, lida e aprovada, 
serã assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
17, de 1980-(CN), que "estabelece normas para maior celeridade dos 
feitos no Tribunal Federal de Recursos e na JustiQt Federal de Primei~ 
ra Instância, e dá outras providências". 

2! REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 1980 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezessete horas~ na Sala ~·Rui Barbosa", presentes os Senhores Senado
res Aloysio Chaves, Almir Pinto, Raimundo Parente, Lenoir Vargas, Bernar
dino Viana, João Lúcio, Nelson CarneirO, Lázaro Barboza e Deputados An
tônio Dias, Jairo Magalhães, Joacil Pereira e Victor Fontana, reúne-se a Co
missão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir pare
cer sobre o Projeto de Lei n9 17, de 1980~(CN), que .. estabelece normas para 
maior celeridade dos feitos no Tribunal Federal de Recursos e na Jus_tiça Fe
deral de Primeira Instância, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Paulo Brossard, Tancredo Neves, Leite Chaves e Deputados Feu Rosa, Natal 
Gale, Eloar Guuzzelli, Carlos Alberto, Délio dos Santos, Peixoto Filho e Lá· 
zaro Carvalho. 

Havendo número regimental, são abertos os_ trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Nelson Carneiro que, solicita, nos termos regimentais, a dís~ 

pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, Jogo após. é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica o recebimento de OfíciO da 
Uderanc;a do Governo, na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores 
Deputados Antônio Dias, Feu Rosa e Victor Fontana, para integrarem a Co
missão, em substituição aos Senhores Deputados Bonifácio de Andrada, José 
Mendonça Bezerra e Nelson Morro, anteriormente designados. 

Comunica, ainda, o Senhor Senador Nelson Carneiro que, ao Projetá fo~ 
ram oferecidas 6 (seis) emendas, todas julgadas pertinentes pela Presidência. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Deputado Jairo Magalhães, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei n9 
17, de 1980~(CN), rejeitando as emendas a ele apresentadas. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

fn(.·umbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
18. de 1980 (CN), que '"C' ria a SeçãoJudicfáriadaJustiça Federal no 
Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 1980 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezesseis horas, na Sala .. Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Se
nadores Pedro Pedrossian, Bernardino Viana, Saldanha Derzi, Murilo Bada
ró, Raimundo Parente, Cunha Lima, Mendes Canale e Deputados Honorato 
Vianna, Athiê Coury, Adriano Valente, Walter de Castro, Darcilio Ayres, 
Osrnar Leitão e Airton Reis, reúne-se a ComissãO Mista do Congresso Nacio
nal, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 18, de 
19~0(CN), que ··cria a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de 
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema, Humberto Lucena, Nelson Carneiro, Leite Chaves e Depu~ 
tados Carlos Bezerra, Levy Dias, Gilson de Barros e Melo Freire. 

Em virtude da ausência do Presidente, SenhOr Deputado Melo Freire e 
da substituição do Senhor Deputado Túlio Barcelos, Vice-Presidente da Co
missão, assume a PreSidência, eventualmente, o Senhor Deputado Honorato 
Vianna, esclarecendo que irá proceder u eleição do novo Vice-Presidente. 

Procedida a eleição, ê eleito o Senhor Deputado Darcilio Ayres. 
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Darcilio Ayres, Vice~ 

Presidente, no exercício da Presidência, comunica haver número regimental, 
para abertura dos trabalhos da Comissão. Solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata anterior, que, logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida o Senhor Presidente, comunica haver recebido ofício da Li
derança do Partido Democrático Social- PDS, na Câmara, indicando os Se~ 
nhores Deputados Horonato Vianna, Athiê Coury, Adriano Valente e 
Darcilio Ayres, para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores 
Deputados Leite Schimidt, Rubem Figueiró, Ubaldo Barém e Túlio Barcelos, 
respectivamente. 

Logo após, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Senador Bernardino Viana, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei n9 
18, de 1980(CN), na forma apresentada. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, e, para constar, eu, 

Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão~ lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação. 

C"OI\IISSÁO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
19, de 1980-CCN), que "dispõe sobre a criação de cargos em órgãos 
dos Sen:icos Auxiliares da Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios, e dá outras providências". 

1' REUN!ÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 
1980 

Aos catorze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas e quinze minutos, na Sala .. Clóvis Bevilácqua", presentes os 
Senhores Senadores Jorge Kalume, Passos Pôrto, Moacyr Dalla, João Lúcio, 
Adalberto Sena, Henrique Santillo, Gilvan Rocha, Leite Chaves e Deputados 

_Odacir Soares, Júlio Martins, Josias Leite e Bento Gonçalves. reúne-se a Co~ 
missão Mista do Congresso Nacional. incumbida de examinar e emitir pare~ 
cer sobre o Projeto de Lei n9 19, de l980~(CN), que .. dispõe sobre a criação de 
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cargos em órgãos dos Serviços Auxiliares da Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, e dá outras providênciasn. · 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Murilo Badaró, Lázaro Barboza e Deputados Antônio Pontes, Paulo Guerra, 
Jerônimo Santana, Jader Barbalho, Nabor Júnior e Miro Teixeira. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi· 
dência, eventualmente, o Senhor Senador Passos Pôrto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice--Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senhor Se
nador Leite Chaves para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Adalberto Sena ................................. 11 votos 
Em branco ..•.......•..... _ .........•.•...•............ 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Jorge Kalume .................. -......... .- .... - ll votos 
Em branco ...... _ .............•........................ l voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Senadores Adalberto Sena e Jorge Kalume. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Adalberto Sena agradece, 
em nome do Senhor Senador Jorge Kalume e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Josias Leite para relatar 
o Projeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à Publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 19, de 
1980- (CN), que udispõe sobre a criação de cargos em órgilos dos 
Serviços AuXifiãres da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e 
dá outras providências". 

2•REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 1980 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezesseis horas, na Sala .. Rui Barbosa", presentes os Senhores Senado
res Jorge Kalume, Passos Pôrto, Moacyr Dalla, João Lúcio, Helvfdio Nunes, 
Adalberto Sena e Lázaro Barboza e Deputados Antônio Pontes, Paulo Guer
ra, Josias Leite, Jerônimo Santana, Nabor )úilior e Bento Gonçalves, reúne
se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer 
sobre o Projeto de Lei n• 19, de 1980- (CN), que "dispõe sobre a criação de 
cargos em órgãos dos Serviços Auxiliares da Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, e dâ outras providências';. 

Deixam de comparecer~ por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Murilo Badaró, Henrique Santillo, Gilvan RoCha e Leite Chaves e. Deputa
dos Odacir Soares, Hélio Campos, Júlio Martins, Jader Barbalho e Miro Tei
xeira. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Adalberto Sena, que solicita, nos termos regimentais~ a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da ma
têria, Deputado Josias Leite, que emite parecer favorável ao Projeto, nos ter
mos do Substitutivo que apresenta, no qual acolhe, em parte, as Emendas n'i's 
I e 2, oferece a de n9 5-R e rejeita as demais. 

Posto em discussão e votação, é o Substitutivo aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Frederic Pinheiro Barreira, lavrei a preSente Ata, que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irã à publi
cação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à 
Constituição n'?s 70 e 11, de 1980-(CN), qUe--''tornain O núniero deve
readores proporcional à população do município". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÁO), REALIZADA 
EM 12 DE AGOSTO DE 1980 

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia doze de agosto do ano de mil 
novecentos e oitenta, na Sala ''Clóvis Bevilâcqua'', reúne-se a Comissão Mis-

ta, incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à Consti
tuição n9s 70 e 71, de 1980- (CN), que .. tornam o número de vereadores 
proporcional à população do município", presentes os Senhores Senadores 
Aloysio Chaves, Moacyr Dalla, Jorge Kalume, João Lúcio, Adalberto Sena, 
Lãzaro Barboza, Leite Chaves e Deputados Altair Chagas, Jgo Losso, Juarez 
Furtado, Gerson Camata e Pedro Sampaio. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, Aderbal Jurema, Orestes Quêrcia, Evelãsio Vieira e Deputaw 
dos Antônio Morimoto, Josê Mendonça Bezerra, Ademar de Barros Filho, 
Raimundo Diniz, Levy Dias e Márcio Macedo. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualment~, o Senhor Senador Adalberto Sena, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar como escrutinador o Se
nhor Senador João Lúcio. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Pedro Sampaio .........•.................. 
Deputado Gerson Camata ............•..•....•..•... 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Antônio Morimoto ....................... . 

11 votos 
I voto 

12 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Deputados Pedro Sampaio e Antônio Morimoto. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Pedro Sampaio agradece, 
em seu nome e no do Senhor Deputado Antônio Morimoto, a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jorge Kalume para relatar a 
matêria. 

)'lada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n9 72, de 1980- CN, que "acrescenta Inciso ao artigo 
44 da Constituição Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 12 DE AGOSTO DE 1980 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas e quarenta minutos, na sala ' 4Cióvis Bevilácqua", presentes os 
Senhores Senadores Jorge Kalume, Raimundo Parente, João Lúcio, Jutahy 
Magalhães, Almir Pinto, Pedro Simon, Affonso Camargo, Leite Chaves e 
Deputados Adroaldo Campos, Nosser Almeida, Honorato Viana, Ludgero 
Raulino, Waldir WaJter e W_alber_G_~marães, reúne-se a Comissão Mista do 
Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 72, de 1980- CN, que "'acrescenta" inciso ao art. 
44 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Itamar Franco, Mauro Benevides e Deputados Pedro Caro
lo, Jairo Magalhães, Cardoso Alves, Amadeu Geara e João Menezes. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Nosser Almeida para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o segUinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Mauro Benevides ............. ~ ....... -. . . . . . 13 votos 
Em branco ... _ .................•....•......... ~ ..• . . . 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Almir Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . l voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente da 

Comissão, os Senhores Senadores Mauro Benevides e Almir Pinto. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Mauro Benevides agradece, 

em nome do Senhor Senador Almir Pinto e no seu próprio, a honra com que 
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foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Honorato Viana para rela
tar a matéria. 

Nada mais havendo para tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorend, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Co
missão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituitão n9 74, de 1980 - (CN), que "altera o artigo 
102 da Constituitão Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 19 DE AGOSTO DE 1980 . 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala .. Clóvis Bevilãcqua", presentes 
os Senhores Senadores Raimundo Parente, Bernardino Viana, Aderbal Jure
ma, Almir Pinto, Lenoir Vargas, Mauro Benevides, Jaison Barreto, Leite 
Chaves e Deputados Oswaldo Melo, Augusto Lucena, Ossian Araripe, Wildy 
Vianna, Carlos Santos e Octacílio Queiroz, reúne-se a Comissão Mista do 
CongressO- Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Propos
ta de Emenda à Constituição n• 74, de 1980- (CN), que "altera o artigo 102 
da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
João Lúcio, Evandro Carreira, Hugo Ramos e os Senhores Deputados Fer
nando Gonçalves, Angelina Rosa, Juarez Furtado, Alcir Pimenta e Peixoto 
Filho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comu-m, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Lenoir Vargas, que declara instala
da a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regTiiiê.rital, o Senhor Presidente Csclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lenoir Vargas convida o Senhor 
Deputado Ossian Araripe para funcionar como esáutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Mauro Benevides ............................. 12 votos 
Senador Hugo Ramos ........ -.L •••••••••••••••••••••• 2 votos 

Para Vice-Presidente: 

Senador Almir Pinto .................................. 12 votos 
Senador João Lúcio ........ : .. ~-~ ... _ ................... 2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Senadores Mauro Benevides ~e Almir Pinto. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Mauro Benevides agradece, 
em nome do Senhor Senador Almir Pinto e no· seu próprio, a honra com que 
foram distfngüidos e designa o Senhor Deputado Augusto Lucena para rela-
tar a matéria. -- - -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida _e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituitão n"' 75, de 1980, que "exige, para reapresentação de Pro~ 
posta de Emenda à Constituição, na mesma legislatura, a assinatura 
da maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado, e determi
na outras providências". 

I• REUNIÁO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 19 DE AGOSTO DE 1980 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas e trinta minu-to-S ria." S3la--"Cl0Vis-Bevilácqua", prCsentes os 
Senhores Senadores Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Passos 
Pôrto, Jorge Kalume, Lomanto Júnior, Pedro Simon, Marcos Freire, Cunha 
Lima, Leite Chaves e Deputados José Mendonça Bezerra, lgo Lasso, reúne
se a Comissão Mista do Congresso NãC!onal, incumbida de estudo e parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 75, de 1980- CN, que .. exige, 
para reapresentação de Proposta de Emenda à Constituição, na mesma legis
latura, a assinatura da maioria absoluta dos membros da Câmara e do Sena
do, e determina outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Men
des Canale e Deputados Jorge Arbage, Adhemar Ghisi, Feu Rosa, Ney Fer-

reira, Délio dos Santos, Júlio Costamilan, Carlos Alberto, João Linh3rcs c 
Rosemburgo Romano. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instala
da a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jorge Kalume convida o Senhor 
Deputado José Mendonça Bezerra para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado João Unhares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 11 .votos 

Em branco ················~·············~······~···· 1 voto 
Para Vice-Presidente: 
Deputado lgo Losso .• . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 11 votos 
Em branco ........................ ; . . . . . . . . . . • . . . . . . l voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Deputados João Unhares e lgo Lasso. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado João Linhares agradece, 
em nome do Senhor Deputado lgo Lasso e no seu próprio, a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Passos Pôrto para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Co
misSão e Irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à ConStituição ""' 79, de 1980- (CN) que "altera a redação 
do artigo 21, item IV, da Constituição Federal". 

I• REUNIAO (INSTALAÇÁO), REALIZADA 
EM 26 DE AGO-STO DE 1980 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezesseis horas ·e trinta minutos, na Sala ·~Clóvis Bevilácqua'', presentes 
os Senhores Senadores Tarso Dutra, José Lins Raimundo Parente, Jorge Ka
lume. Almir Pinto, Lenoir Vargas, Cunha Lima, Mauro Benevides, Affonso 
Cama"rgo, Leite Chaves e Deputad-os Honorato Vianna, Adriano Valente, 
Darcílio Ayres, Epitácio Cafeteira e Celso Carvalho, reúne-se a Comissão 
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre 
a Proposta de Emenda à Constituição n• 79, C: e !980- (CN), que "altera are
dação do artigo 21, item IV, da Constituição Federal~'. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Lá
zaro Barboza e Deputados Athiê Coury, AmiiCar de Queiroz, Ricardo Fiuza, 
Roque Aras, V alter Garcia e Pedro Faria. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas. o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Adriano Valente para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Celso Carvalho ................ _, . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Deputado Epitácio Cafeteira ........................ -.. 3votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Honorato Vianna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Deputado Darcílio Ayres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Presidente os 

Senhores Deputados Celso Carvalho e Honorato Vianna. 
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Celso Carvalho agradece, 

em nome do Deputado Honorato Vianna e no seu próprio a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Raimundo Parente para rela
tar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irã à 
publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'i' 80, de 1980 (CN), que 
"altera o artigo S'i' e o "caput" do artigo 26 da Constituição Fede
ral". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 1• DE SETEMBRO DE 1980 

Ao primeiro_dia do mês do ano de mil novecentos e oitenta, às dezesseis 
horas, na Sala .. Clóvis Bevilâcqua", presentes os Senhores Senadores Rai
mundo Parente,_ Eunice Michiles, Aderbal Jurema, Passos Pôrto, Almir Pin
to, Adalberto Sena e Deputados Antônio Pontes, Júlio Martins, Odacir Soa
res, Paulo Guerra, Oswaldo Melo e Lúcia Viveiros, reúne-se a Comissão Mis
ta do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n• 80, de 1980 (CN), que "altera o artigo 
5.., e o caput do artigo 26 da Constituição Federal". , 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Itamar Franco, Roberto Saturnino, Evelâsio Vieira, Leite 
Chaves e Deputados Hêlio Campos, Délio dos Santos, Waldir Walter, Antô
nio Russo e Pedro Lucena. 

De acordo com o que preceitua o RegimentO Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor 
Deputado Júlio Martins para funcionar como eSCrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Adalberto Sena ............. -.-·~ ... ~. ~ ..... -•... 10 votos 
Senador Roberto Saturnino ....... _ ......•... -... ···~ .~ ·- 1 votos 

Para Vice-Presidcnte: 

Senador Jorge Kalume .................. -.. .•...•....... 10 votos 
Senador RaimUndo Parente ...... -~~·~· ~--............... 2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Senadores Adalb~rto Sena e Jorge Kalume. 

Assumindo a Presidência o Senhor S~nador Adalberto Sena agradece, 
em nome do Senhor Senador Jorge Kalume e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Paulo Guerra para rela
tar a matêria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Col}1issão, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senho~ Presidente, de
mais Membros da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de Delegação 
Legislativa de nços 4 e 5, de 1980-(CN), que ''Propõem Delegação de 
Poderes ao Presidente da República para elaboração de Lei, dispondo 
sobre a criação do Ministério da Amazônia ou o desdobramento do 
Ministério do Interior em Minist~rio do Desenvolvimento Regional e 
Ministério da Amazônia". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 18 DE AGOSTO DE 1980 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano_ de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas e quinze minutos, na Sala uClóvis Bevilâcqua", presentes os 
Senhores Senadores Raimundo Parente, Eunice Michiles, Gabriel Hermes, 
Almir Pinto, José Lins, Adalberto Sena, Alberto Silva, Leite Chaves e Depu
tados. Gomes da Silva, Joacil Pereira, Jerónimo Santana, Lúcia _Yiveiros e 
Nélio Lobato, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer 
sobre as Propostas de Delegação Legislativa de n•s 4 e 5, de 1980-(CN), que 
h Propõem Delegação de Poderes ao Presidente da República para elaboração 
de Lei, dispondo sobre a criação do Ministéiro da Amazônia ou o desdobra
mento do MinistériO -do Interior em Ministêrio do Desenvolvimento Regio
nal e Ministério da Amazônia". 

Deixam de comparecer, por motivo justificãdo, os Senhores Senadores 
João Lúcio, Evandro Carreira, Lázaro Barboza e Deputados Altair Chagas, 
Natal Gale, Antônio Morimoto, Antônio Ferre_ira, Mârio Frota e Nabor _Jú
nior. 

De acordo c_om o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Adalberto Sena, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a- dispositivo regimental, o Se_nhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as 
cédulas, o Senhor Senador Adalberto Sena convida o Senhor Deputado Jeró
nimo Santana para funcionar ·como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Nélio Lobato 
Deputada Lúcia Viveiros 

Para Vice-Presidente: 

12 votos 
I voto 

Deputado Antonio Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os 
Senhores Deputados Nêlio Lobato e Antonio Ferreira. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Nélio Lobato, agradece, 
em nome do Deputado Antonio Ferreira e no seu próprio, a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Almir Pinto para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a t_ratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à 
publicação. 

·COMISSÃO MISTA 

Incumbida de cxamlnar e emitir parecer sobre as Propostas de 
Emenda à éonstituição n9s 59, 60, 61, 62, 63 e 66, de 1980 (CN), que 
''alteram a redação de dispositivos do Capítulo VI do Título I, e acres~ 
centa item ao artigo 81 da Constituição Federal". 

REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 1980 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dez horas e trinta minutos, na sala "Clóyis Bevilâcqua", presentes os Senho
res Senadores Aloysio Chaves, Bernardino Viana, Itamar Franco, Affonso 
Camargo, Henrique Santillo e Deputados Castejon Branco e Pimenta da Vei
ga, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de exami
nar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n"'s 59, 60, 
61, 62, 63 e 66, de 1980 (CN), que "alteram a redação de dispositivos do Capí
tulo VI do Título I, e acrescenta item ao artigo 81 da Constituição Federal" 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Josê Uns, João Lúcio, Jorge Kalume, Almir Pinto, Marcos Freire, Pedro Si
mon e Deputado? Cantídio Sarp.paio, Claudino Sales, Célio Borja, Jairo Ma
galhães, Siqueira Campos, Josê Costa, Roberto Freire, Antônio Mariz e João 
Unhares. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Pimenta da Veiga, que, solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, ê dada como 
aprovada. 

O Senhor Presidente esclarece que, a presente reunião destina-se à reali
zação de palestra a ser proferida pelo Professor Nelson de Souza Sampaio, 
Diretor da Faculdade de Direito da Bahia, constitucionalista consagrado, au
tor de vã rios livros e artigos de Direito, e convida o mesmo, em seguida, para 
tomar assento à Mesa. 

Iniciando sua conferêncía, o -Professor Nelson de Souza Sampaio, agra
dece a honra de poder falar a Membros do Congresso Nacional, sobre tema 
de tão alta importância. 

Continuando, analisa, minuciosamente, as proposições, ora em exame 
neste Orgão, destacando, entre os demais comentários sobre a matéria, a imu
nidade parlamentar; a inviolabilidade parlamentar; a promulgação de lei in~ 
constitucional, ressalvando, neste item, que, se esta for promulgada, não deve 
ser cumprida; a fidelidade partidária enfatizando que, os representantes do 
povo, ao receberem instruções do Partido, ao qual são filiados, introduzem 
um tipo estranho de mandato imperativo, como se fossem representantes dos 
partidos; e, finalmente, a imunidade processuaL 

A seguir, o Senhor Conferencista cita que, na Segunda República, o en
tão Deputado Carlos Lacerda leu, na Tribuna da Câmara dos Deputados, um 
documento considerado secreto, mas, na época, ele estava coberto, por corise
guinte, da inviolabilidade parlamentar. 

Menciona o caso do Deputado Márcio Moreira Alves, tendo sido este, 
na sua opinião, um dos estopins para a Emenda n.., 1, que foi garroteadora, 
como todos sabem, até por -experiência própria, do Parlamento. 

Encerrando, comenta o atual Problema que põe, em suspenso, a vida 
política brasileira, e, sobretudo a vida do Congresso Nacional, o do Senhor 
Deputado João Cun~a. 
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Finda a palestra do Professor Nelson de Souza Sampaio, o Senhor Presi
dente concede a palavra aos Senhores Deputados João Cunha e Senador 
Aloysio Chaves que agradecem a densa, erudita e brilhante exposição, reali~ 
zada pelo mesmo, certos de que esta ficarã inserida nos Anais desta Casa. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irã 
à publicação, juntamente com o aoanhamento taquigrãfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 5• REUNIÃO. DA ÇOMISSÃO MISTA 
DO ÇONGRESSO NAÇJONAL, INÇUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PAREÇER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À 
ÇONSTITUIÇÃO N•s 59, 60. 61, 62, 63 E 66, DE 1980(ÇN), QUE 
"ALTERAM A REDAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO ÇAPITULO 
VI DO TITULO I, E AÇRESÇENTA ITEM AO ARTIGO 8I DA 
ÇONSTITU/ÇÃO FEDERAL", REALIZADA EM I2 DE AGOS· 
TO DE 1980, ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, INTEGRA DO 
APANHAMENTO TAQUIGRÃFJÇO, ÇOM PUBLJÇAÇÃO DE· 
VIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE 
DA ÇOMISSÃO, DEPUTADO PIMENA DA VEIGA. 

O. SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga) - Declaro aberta a sessão. 
E com grande honra que recebemos hoje, nesta Comissão, a presença do 

Professor Nelson de Sousa Sampaio, constituCionalista consagrado e conhe· 
cído por todos os presentes. O Professor Nelson de Sousa Sampaio, nascido 
na Bahia, foi parlamentar por três legislaturas à Assemblêia Estadual, Profes
sor de Direito Constitucional, Diretor da Faculdade de Direito da Bahia, ob
servador internacional representando a OEA e autOr de vãrios livros e artigos 
de Direito. Esses são alguns aspectos da vida do Professor Nelson de Sousa 
Sampaio. Como disse, estamos muito honrados com sua presença e tenho 
certeza de que a sua conferência serã para nós de extrema valia. 

Com a palavra o Professor Nelson de Sousa Sampaio. 

O SR. NELSON DE SOUSA SAMPAIO- Exm' Sr. Deputado Pimen
ta da Veiga, Presidente desta Comissão Mista, Exm9 Sr. Senador Aloysio 
Chaves, Relator da mesma ComiSsão, Srs. Congressistas: 

Inicialmente, agradeço essas palavras generosas do Presidente da Comis~ 
são Mista, e devo declarar a honra e o prazer que sinto em falar perante 
membros do Congresso NaciOriãl. Sinto~me, de certo modo, em casa, porque 
vejo aqui conterrâneos meus e afetivamente vejo até um colega de turma, um 
colega posteriormente da Assembléia Legislativa, um ex~aluno meu, que é 
hoje um jovem e brilhante Deputado, tudo isso me leva a uma emoção muito 
grata. Mas, devo logo iniciar- porque me estendi um pouco- essa palestra, 
com a impressão de que venho a ensinar "Padre Nosso ao vigârio". 

PRERROGATIVAS DO PODER LEGISLATIVO 

Prerrogativa 

Prerrogativa é o femi.nino do adjetivo latino praerrogativus, a, um. Ao pé 
da letra, significa "'o que vota ein primeiro lugar". Em Roma Antiga, quando 
o comício das centúrias ( comitia centurial a} era a mais importante daS as~ 
sembléias populares para votar as leis ou eleger os magistrados, a centúria 
que, por tiragem a sorte, votava ante"!; das demais, se chamava praerrogativa 
centuria. O termo passou a ter voga no campo põlítico e jurídico na Inglater
ra, especialmente para designar os poderes e privilégios gozados pela Coroa. 
Ainda no alvorecer do liberalismo nesse País, John Locke, dois anos após a 
Revolução ConstitUcionalista de 1688 (The Glorious Revolution), dava a lume 
o seu Two Treatises of Government ('), cuja segunda parte tem sido editada 
sob o título abreviado de Ensaio s_obre o Governo Civil, onde ele enumera 
como poderes do Estado: o Legislativo, o Executivo, o Federativo (as compe
tências na ordem internacional, corno a de declarar guerra e fazer paz, enviar 
e receber embaixadores, etc.), e a Prerrogativa Real. Não figura nesse elenco, 
o Poder Judiciàrío~ CUja função se distribuía pelo Executivo, pela Prerrogati
va e mesmo pelo Legislativo. Até hoje, a Câmara dos Lords é considerada o 
mais alto Tribunal do Reino Unido. Mas essa condição é apenas nominaL Na 
verdade, quem julga não é toda a alta Câmara, mas, sim; a sua ComissãO de 
Apelação ( Appel/ate Commitee). formada pelos Lords of Appea/ in Ordinary 
(no mãximo li). nomeados pelo Monarca pares hereditárioS para esse fim, e 
os Lords que jã ocuparam certas funções judiciárias previstas em lei. Todos 
atuam sob a direção do Lord Chancetler, que é o Presidente da Câmara dos 
Lords. --Por aí, pode~se notar como Montesquieu nos deixou uma descrição 
idealizada da Constituição inglesa, vendo nela uma perfeita -embora não 
absoluta- separação dos poderes conforme se verifica no famoso Capítulo 
VI do Livro XI do Espfrito das Leis. Equívoco feCiiildo para a Históría do Li· 
beralismo. E evidente, porém, o que ele bebeu em Locke, ao enumerar os Po· 

deres do Estado. O seu Poder Executivo das Coisas de Direito Internacional 
{puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens) não é senão o 
"Poder Federativo" de Loçke, como o Poder Executivo das Coisas do Direito 
Civil - civil no sentido romano de Direito Interno ou relativo à civitas (puis~ 
sance exécutrice de calles- choses- qui dépendent du droit civil) é o ••Poder 
de julgar". 

O vocábulo ~·prerrogativa" pode assumir, porém, sentido mais amplo, 
como vemos no Dicionário de Direito de Black. Além de definir o termo como 
"um exclusivo ou peculiar privilégio", ele registra a seguinte significação: uo 
poder, privilégio, imunidade ou __ vantagem especiais conferidos a pessoa de-
tentora de função pública, quer de um modo geral, quer em relação às tarefas 
de seu cargo; ou a um órgão oficial, como uma corte judiciária ou assembléia 
legislativa". Mais sinteticamente, é o mesmo conceito que encontramos em 
outro dicionarista - Rafael de Pina: .. Atribuição de algum dos poderes do 
Estado em vista, do seu exercício ou das relações com os demais" .(-4) 

Desse modo, seria lícito_falar das prerrogativas do Poder Executivo, que 
envolveriam as suas atribuições e privilégios, bem como das prerrogativas do 
Poder Judiciârio e das prerrogativas do Poder Legislativo. 

Prerrogativas do Poder Legislativo 

Tais prerrogativas Variam em número, extensão e grau, segundo os orde
namentos jurídicos. Mas a quase totalidade deles- quando digo quase teta~ 
!idade, quero me referir certamente aos sistemas democráticos- inclue as se
guintes prerrogativas para as câmaras legislativas: 

I - poder legiferante em todos os seus graus; 
II - poder de iniciativa legislativa; 
III - deliberação sobre o veto; 
IV - promulgação da lei quando o chefe de Estado não o fizer; 
V - resolver sobre tratados e convenções; 
VI - declarar ou autorizar a declaração de guerra, e permitir o trânsito 

ou permanência de tropas estrangeiras no território nacional; 
VII - conceder anistia; 
VIII- poder de inaugurar a sessão legislativa, de adiar ou prorrogar os 

seus trabalhos e convocar-se extraordinariamente; 
IX - poder de escolher os membros dirigentes dos seus trabalhos, e or~ 

ganizar a sua secretaria; 
X -poder de fixar os subsídios e ajuda de custo dos seus membros, e os 

subsídios do Chefe de Estado ou do Governo; 
XI - poder de polícia dentro da órbita de suas atividades; 
XII - fiscalização e controle dos atas do Poder Executivo; 
XIII - aprovar ou recusar a nomeação de algumas autoridades; 
XIV - ser foro de determinados titulares de cargos executivos e judi

ciais; 
XV- terem os seus membros as imunidades necessárias para o exercício 

de suas funções. 
A primeira observação a fazer é que a enumeração acima representa, 

para usar expressão de Max Weber, um conjunto que somente se encontra 
num tipo ideal de parlamento, isto é, de um completo sistema demo-liberal. O 
país que possuísse a integridade dessas prerrogativas seria um pleno Estado 
de Direito Democrático. Seria possível imaginar um continoum de regimes 
políticos, desde os governos de fato (mais ou menos passageiros) sem câmaras 
representativas, passando pelas ditaduras que as possuem apenas para dar~ 
lhes visto_ de legitimidade, até os Estados em que o parlamento é uma das 
peças essenciais e atuantes do mecanismo governamental. 

Em segundo lugar, deve~se anotar que tais prerrogativas são atributos da 
assembléia ou assembléias que compõem o Poder Legislativo, isto é, seja este 
de estrutura unicameral, bicameral ou, mais raramente e em vía de extinção, 
multicameral. 

No feudalismo, os vassalos estavam obrigados a prestar ao suserano 
auxilio e conselho, este último quando se tratava dos assuntos mais importan~ 
tes da corte senhorial ou da corte régia. Foi desse dever de conselho que nas· 
ceram as câmaras, as quais evoluíram paulatinamente de órgãos consultivos 
para órgãos-legiferantes: No contiriente europeu, o conselho dos magnatas do 
reino - a Cúria Régia doS monarcas franceses- se ampliou, com o ingresso 

, da burguesia, nos Estados Gerais, um modelo tricameral, em que a votação 

(') O título completo é mais longo, como costumavam fazer alguns autores de tempos mais remotos: Two Treatsesof 
Governmem: ln the forme r the fa!se principies andfoundation o[ Sir. Robert Fi!mer and h is Fol!o~r~ are Deucted and 
o~·ert!JroWT!; the latier is an Essay conc~mfng the Rue Original, Extent and Em! of CM! Govemment. 
(lJ Consultamos a edicãofrancesa Essai surfe Pouveir Civil. traduzido e anotado por Jean Louis Fyot. Presses Univ. 
de France. Paris, I 953. 
(') W. Bagchot. La Const!tution Anglalse. Paris, 1869, pâgs. 5 c 68. 
(') B!ack's Dlcliol/Qr)-'O[Law.- cd,, St. P:w!. Minn., 1968; Rafael de Pina, Diairmarlode Derecho, Ed. Porrúa, Mi:'· 
xico, 1975. Vejam-se, tambêm. inclusive, para a etimologia da palavra, L. Quicherat e A. Daveluy, Dictlonare Lati11· 
Prancals. libr. Hachette, Paris, 1879; c Webmer·s Third New lnternmfol/Ql Dictlorrary. ed. Enc~c!opaedia Britannica. 
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era coletiva e não por cabeça, tomando-se separadamente o voto do clero, da 
nobreza e do povo. O mesmo sucedeu em Espanha e Portugal, onde as Cortes 
eram formadas dos .. três braços ·do Reino", que votavam de modo igual ao 
dos Estados Gerais. Findo o antigo regime, póde-se dizer que hoje desapare
ceu a multicameralidade. Sob Napoleão Bonaparte, porém, houve um anô
malo quadricameralismo: Conselho de Estado, Tribunado, Corpo Legislativo 
e o Senado. A Suécia manteVe cjuatrã Pãni.ãi"asreprcsentat1vas dos seus esta
mentes até 1867 (Reforma Constitucional de 1866): a da nobreza a do clero, a 
da burguesia e a do campesina to. O Brasil conheceu um exemplo de tricame
ralismo na Constituição de 1937, embora tivesse ficado apena-s Oo papel. Essa 
Carta política estatuía que o Poder Legislativo era exercido pelo Parlamento 
Nacional- única das nossas Constituições a-usar_dJerrifO uParlamento"
(composto da Câniãia- dos Deputados e do Conselho Federal, novo nome 
para o Senado), '"com a colaboração do Conselho d_e Economia Nacional e 
do Presidente da República" (art. 38). Previa, porém) que) mediante plebisci
to) o Conselho de Economia, podia ser investido de ""poderes de legislação 
sobre algumas ou todas as matérias de sua competência (art. 63). Nessa hipó
tese, teríamos um unicameralismo para os assuntos econômicos e- corporati
Y"OS, sem falar nos poderes normativos normalmente exerQidos pelo Conselho 
de Economia (art. 61). Todavia, a Constituição s_ó estabelecia imunidades,
restritas, como se sabe- para os membros do Parlamento (arts. 42 e 43). 

A Inglaterra ofereceu, desde o século XIII, o modelo de bicameralisrno, 
quando o Magnum Conci/ium (Grande Conselho do Rei), formado dos altos 
dignitários eclesiásticos e da a]ta nobi"éza, se alargou com a convocação de 
dois cavaleiros de cada condado, c, posteriorffienú:~-de mais dois representan
tes dos burgos. Desde então, o clero superior e a alta nobreza, ou "os senho
res espirituais e os senhores temporais" se uniram na Câmara dos Lords, en
quanto a pequena nobreza e a burguesia se juntaram na Câmara dos Comuns 
(ou seja, das comunas). O bicameralismo gozou de grande voga até a II Guer
ra Mundial e não faltaram apologistas para demonstrar, sobretudo na 6póca 
dominante do Estado liberal, que era a estrutura ideal do Poder Legislativo. 
Hoje, está em visíVel declínio, a começar pela própria Inglaterra, chamada a 
.. mãe dos Parlamentos", em virtude da atrofia da Câmara Alta, especialmen
te na área legislativa. Várias São_ as propostas para modificá-la ou suprimi-la. 
Por esses motivos, Já se denomina o Reino Unido como um país de '"bicame
ralismo imperfeito" ou de "um quase unicameralismo,.. De cerca de 160 paí
se_s existentes hoje, 39 são bica mera is, ou seja, menOs de um quarto. O direito 
positivo e alguns constituciorialistas jã não apresentam o bicameralismo 
como essencial para a federação. Sem dúvida, todas as federações existentes 
são bicam era is. Con_tudo, não se pode dizer que, em todas. elas, haja uma "'câ
mara dos Estados". E: o cªso do Canadá, cujo Senado é composto por no
meação do Governador Geral. Na Maláisi_a, a Câmara Alt-a, composta de 58 
membros, tem 38 senadores, mais da metade, portanto, nomeados pelo Rei. 
Também a segunda Câmara da Iugoslávia não é;exclusivamente, uma repre
sentação das Unidades federadas. Em doutrina, acompanhamos os que sus
tentam não ser uma característica indispensável para o federalismo, a pre
seriça de uma segunda câmara. Entre nós, o campeão dessa tese foi João 
Mangabeira, relator~geral do Anteprojeto de Constituição de 1933, elabora~ 
do pela Comissão nomeada pelo Governo, e conhecida pelo nome de ~·co
missão do Itamaraty". O Anteprojeto retirava à Câmara dos Estados a quali
dade de segundo ramo do Legislativo, transformando~a num .. Conselho Su
premo" (art. 67), de composição híbrida, e que terra, entre outras funções, a 
de defender os interesses dos Estados-membros(-'}. 

Cresce cada vez mais a tendência ao unicameràlismo, como se vê pelo 
predomínio numérico na cifra redonda de 160 países: 74 têm apenas uma câ
mara legislativa, quase o dobro das nações bicamerais, ou 46% dos Estados 
do Globo. Os restantes estão sob governo de fato ou sob ditaduras sem dis
farce, onde as leis são feitas por um chefe revOlucionârio (com os seus asses
sores, é claro), por juntas governativas ou por comissões nomeadas pelo Po
der Executivo. Ainda entre os pafses unicarite-rai~fC bicifuerais, -encãntra~se 
uma grande parcela com parlamentos subordinados ou submissos ao Poder 
Executivo. Para tais assembléias se pode repetir a frase de Kranenburg em re
lação ao Reichstag de Hitler, a de ser "'um receptor acústico das declarações 
do Füehrer''("}. Muitas são câmaras unânimes em tOda a sua existência, como 
exemplificam os dois maiores parlamentos, em termos numéricos, da atuali
dade: o Congresso Nacional da República Popular da China, com seus 3.497 
membros; e o Soviet Supremo da URSS, com 1.517 comPonentes. - Tudo 
isso forma um quadro onde se retrata a indisfarçavel crise do Legislativo. Nos 
Estados Unidos, o escândalo de Watergate, seguido de dois Presidentes de 
fraca liderança, Gerald Ford e Jimmy Carter, serviu pata que o Congresso re
cobrasse certo alento. De qualquer sorte, vai-se distanciando o tempo em que 
o Legislativo estava na ofensiv_a e o Executivo ·na -defensiva. Depois de citar 
De Lolme sobre a necessidade de pôr certos freios ao Poder Legislativo, Sto-

ry, com o mesmo pensamento, escrevia: '"A verdade é que o Poder Legislativo 
é o grande e dominante Poder em todo governo livre. Observou-se, com igual 
ênfase e sagacidade, que o Poder Legislativo está, por toda parte, alargando a 
esfera de sua atividade, e atraindo todo poder para dentro do seu impetuoso 
vórtice"C). Nos próprios Estados Unidos, a luta atual é para que não se en
fraqueça ainda mais O Legislativo na sombra de uma ~'Presidência Impe
rial"(8). Na verdade, estamos bem longe da fase áurea das Assembléias, que 
lideraram a luta contra o absolutismo monárquico. Na Inglaterra, a vitória 
do Parlamento sobre o Rei, na Gloriosa Revolução de 1968, levou à afirmati
va, ainda mantida teorrcamente, de que a soberania reside no Parlamento. De 
Lolme exprimiu ésSa convicção numa ffase pitoresca, que se tornou prover· 
bial, embora sem prever ·as façanhas da cirurgia atual: "O Parlamento tudo 
pode, exceto transformar um homem em mulher, ou uma mulher em ho
mem". Na França, foi a transformação dos Estados Gerais em Assembléia 
Constittünte que Selou a sorte do Antigo Regime. Na guerra de emancipação 
das colônias inglesas da América do Norte, não se pode falar em Assembléia 
legislativa. Mas foi um órgão colegiado, o Congresso Continental, espécie de 
assembléia de plenipotenciários das Colônias, que dirigiu a guerra emancipa
dora e liberalizante contra a metrópole. 

Por fim, consigriemos_qt.i.e nas prerrogativas arroladas nem todas são de 
natureza legislativa. Isso resulta do fato de que a divisão de poderes não pode 
ser entendida no sentido absoluto ou como compartimentos estanques. Pen
S"!J;" de outro modo redundaria em ser _mais montesquiano do que Montes
quieu. Uma separação absoluta dos Poderes acabaria na inércia, porque eles 
não se cntrosariam.como rodas dentadas a fim de dar movimento ao mecanis
mo do Governo. Sua representação gráfica poderia ser a seguinte: 

Duguit observou que as Constituições francesas que adotaram uma rfgi
da separação de poderes caíram vitimadas por golpes de Estado, se bem que o 
texto constitucional pão fosse a causa única deles. A Constituição de 1791, 
que se pautou por esse ensinamento, não foi aplicada. Mas a Constituição do 
Ano III (1795), seguidora daquele precedente, foi derrocada pelo 18 de Bru
mário de Napoleão Bonaparte. Com a Constituição da Segunda República, a 
de 1848, a história se repetiu, com um protagonista portador do mesmo nome 
de família: Luis Napoleão destruiu~a com o golpe de 2 de dezembro de 
1851 (~}. A divisão de poderes foi esboçada, como um sistema de freios e con
trapesos do poder, por Montesquieu no seujã citado Livro 11, CapítUlo VI, 
do Espírito das Leis, e posto em prática pelos autores da Constituição norte
americana. No capítulo IV do mesmo Livro 11, Montesquieu assevera ser "u
ma experiência eterna qi.ie--todo homem que detém o poder tende a dele abu
sar". E oferece, como preventivo dessa tendência, a fórmula: .. Para que não 
se possa abusar do poder, é preciso que, pela di~poo;ição das coisas, o poder 
freie o poder". No capítulo sobre a Constituição da Inglaterra, Montesquieu 
recomenda o sistema de duas câmaras como freio interno do Poder Legislati
vo, enquanto fala do veto do Executivo- parece ter em mente o veto absolu
to- como freio externo daquele poder, e traça as linhas mestras do impeach
ment. O sistema de freios e contrapesos do poder - únicã. expressão prática 
da separação de poderes - significa que cada poder possui a essência das 
atribuições que, pela natureza ou conteúdo do seu próprio nome, lhe deveria 
pertencer, mas exercita, ao mesmo tempo, algumas atribuições que, pela ma
téria, seriam dos dois outros poderes. Significa que à Legislativo não se limita 
a fazer leis. O Executivo não se cinge às tarefas administrativas. Nem o Judi
ciário se restringe a prolatar sentenças. Por outras palavras, a divisão orgâni
ca dos poderes não coincide com uma divisão mã.terial das tarefas de uma or
ganização política. O Legislativo, ao mesmo tempo que legifera, executa atos 
administrativos, como, :POr exemplo, o de nomear os funcionários de sua se
cretaria, e pratica funções judiciáriaS, quand-o se transforma em tribunal de 

(")Veja-se também o livro de João Mangabeira. im tomo da Constituição, Cia Ed. N_ac .. S. Paulo, !934. pág. 60 
!"\R. Kranenburg. Twricr Polft{(a. F'ondo de Cult. Eeonómica. Mhico. 1941, p:lg. 123. 
(')Joseph Story. CommtaHt.l on tht Cor:stlrutlon oftht Unlted Srarts, em J vu1s. Hilliard, Gray &. Co .. Bo~ton. 1833, 
\'0\. 29, p:ig. 15. 
(')Veja-se a análise do crescimento do Poder Executivo nos Estados Unidos em Arthur M. Schlesinger Jr .• Tht /m
fl'rial Pre.1idem·y. Popular Libmry. N. York, 1974; e Raymond :\ron. Rep.:b/i(a Imperial. Zahar. Rio. 1975.
Qu<!nto à Frunça, veja-se a pesquisa. rl:'.t!izada por Roland Cayro!. Jean-Luc Pered e Colene Ysmal sob o tftulo 
··L "lm;ij>,e de la Foncction Purlamentaire chez lcs Dérutés Français'", publicada na Rt>ue Fruncaiu de S.-ience Poliri· 
quP. vol. XXI. n~ 6. dezembro 1971. A pesquisa revela que 59% dos deputados acreditam no declinio dos Parlamen
tos e que es~e declínio se verificu em proveito dos tecnocratas. 
('l Leon Deguit, Traltl dto Drolt Corwltutlonnd. 3• ed., Paris. 1928. Tomo H. pág. 681 
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impcachmcnt. Por sua vez, o Executívo, ao lado dos seus encargos adminis
trativos, participa na elaboração legislativã, atrav-éS da iniciativa dos projetes 
de lei, do veto ou da sanção, alêm de baixar regulamentos - que, material
mente~ são peças nOrmativas -, e detém um resíduo de Poder Judiciário 
quando comuta ou indulta penas. O Judiciário, por seu tufno, ai~ de julgar 
os litígios, exerce papel legislativo, quando os tribunais elaboram os seus regi
mentos internos, e age como executivo quando nomeia os funcionários de sua 
secretaria ou realiza medidas preventivas em proteção dos menores. Todos 
esses exemplos são da época clássica da divisão de poderes, que hoje estão 
muito mais entrelaçados. Nos países que seguem o figurino soviético existe 
uma verdadeira irterpenetração. senão confusão, dos poderes. O parlamento 
reúne-se poucos dia no ano. O órgão por ele eleito, o Presidium, é ao mesmo 
tempo, uma espécie de comissão permanente da Assembléia e um Executivo 
colegiado, exercendo funções-exeCUtivas, e, no recesso da Câmara, funções le
gislativas~ - Mas retornemos à doutrina dos freios e contrapesos do poder. 
Sua representação gráfica seria esta: 

A angústfa-ôe tempo não nos pei-mite analisar cada uma dessas prerroga
tivas. Por isso, passaremos a Cuídar diquelas que nos parecem as fundamen
tais - as imun-idades parlamentares, uma vez que, sem elas, as demais não 
poderiam exercitar-se a contento. 

Vejamos rapidamente o conceito de imunidade, oriunda do latim: immu
niws. immunitatts. imunidade significa isenção de alguma obrigação ou encar
go. impostos como norma geral. Assim, immunitas militi traduz-se corno "i
senção do serviço militar". De lOgo, a palavra passou, sobretudo no mundo 
moderno, para o terreno da Biologia e da Medicina, para designar a aptidão 
que um ser vivo tem para resistir â invasão, no seu organismo, de substâncias 
ou germes daninhos à saúde, formando uma parte importante, sobretudo ho
je, na época dos enxertos, a imunologia como uma parte da fisiologia. Daí 
passou para o campo jurídico, sendo seu primeiro uso no campo internacio
nal, com as chamadas imunidades diplomáticas. 

Fala-se, ademais, em irnunidade judicial, pois os juízes não podem serres

Todas as espécies de imunidades aqui mencionadas, das diplomáticas às 
parlamentares, se justificam pelo interesse da coletividad~ e não como um 
privílêgio pllrarriente pessoal~ violador do princípio da igualdade de todos pe
rante a lei. 

Não vamos fazer, aqui, o histórico das imunidades parlamentares, por
que isso jã foi feitQ com grande brilho, segundo li pelos jornais, pelo Profes
sor Afonso Arinos. Mas, queremos apenas ressaltar que o palco onde as imu
nidades parlamentares se desenvolveram foi, sobretudo, a Inglaterra. Depois 
de prolongadas lutas, em que foram feitas, sobretudo pelo soberano, vârias 
prisões, especialmente de membros da Câmara dos Comuns, inclusive alguns 
casos de presidente deste ramo do Parlamento britânico. Mas o problema se 
aguçou mais quando subiu ao poder a dinastia Stuart, formada de reis muito 
inábeis no seu trato com o Parlamento, ao contrário da Dinastia antecessora, 
dos Tudors, que foram reis hãbeis na maneira de tratar com o Parlamento, a
lém de terem dado um grande desenvolvimento à Inglaterra, sob todos os 
pOntos de vista, desde o ponto de vista artístico, científico, até o ponto de vis
ta militar e econômico. 

É óbvio que só se pode falar em imunidade parlamentar onde existe Par
lamento. A antigUidade não teve a experiência do Governo representativo. 
Somente conheceu a autocracia de tipo oriental ou, como no mundo grego e 
no romano- quando um e outro não viveram sob tiranias ou sob o cesaris
mo -, o Governo direto. Contudo, aponta-se, na democracia direta de Ate
nas, algo que prefigura a imunidade parlamentar ou, melhor ditÔ no caso, a i
munidade legislativa. Nesse Estado-cidade, era o próprio corpo de cidadãos,, 
reunidos em assemblêia popular ou Ecc/ésia, que discutia e votava as leis. O 
orador que usava da palavra, para discutir um projeto de lei ou uma emenda, 
tinha a cabeça cingida por uma coroa de mirtos, para simbolizar que, então, a 
sua pessoa se tornava inviolável e sagrada. Mas não podia apresentar uma 
proposta que modificasse as leis vigentes - especialmente as mais importan
tes, reputadas como o cerne da ConstituiÇão de Atenas, a saber, as leis de 
Dracon, de Solon e de Clístenes -, sem antes ter uma autorização da Ecc/é
sia. a adeia, que lhe garantia a impunidade. Sem isso poderia ser acusado por 
uma ação pública de violação das leis- a graphé paranomon. Nessa medida, 
que procurava obstar a volubilidade das multidões em matéria legislativa, al
guns autores enxergam o mais longínqUo antecedente do controle de constitu
cionalidade das leis, não obstante a diversa natureza da graphé paranomon. 
que punia o autor da ilegalidade, enquanto o atual controle de constituciona
lidade atinge apenas a lei inconstitucional, deixando de aplicá~la a um caso 
particular ou a todos os casos, conforme o sistema adotado (1 1). 

ponsabilizados por seus despachos ou sentenças, salvo se erram de má fé, in- Entretanto, as imunidades somente puderam surgir quando as assemble
cidindo nos crimes de concussão, corrupção passiva, prevaricação ou outro "ias representativas se libertaram do mandato imperativo e das intromissões 
ilícito penaL do poder real. Pelo mandato imperativo, os deputados recebiam instruções 

Quando pessoas físicas ou jurídicas estão isentaS de determinados tribu- escritas dos eleitores, como vemos nos Cahiers da França, que somente foram 
tos, alude-se à imunidade tributária. Um exemplo conhecido de tal imunidade abolidos com a Revolução de 1789. Os parlamentares recebiam um verdadei
se encontra nas alíneas do item III do art. 19 de nossa Constituição, que proí- ro mandato de direito privado. A palavra mandato tinha aí um sentido corre
be à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem im- to, pois os eleitores exigiam o cumprimento dessas instruções e podiam desti
postos sobre: ·~a) o património, a rerida ou os serviços uns dos outros; b) os tuir os seus mandatários infiéis. A expressão .. mandato", porém, se conservou 
templos de qualquer culto; c) o património, a renda ou os serviços dos parti- até hoje, embora tecnicamente incorreta, depois que o deputado passou a Hre
dos políticos e de instituições de educação ou de assistência social, obsúva- presentar" todo o País (no caso das Nações federativas, os senadores são "re
des os_ requisitos da lei; e d) o livro, o jornal e os periódicos, assim como o pa- presentantes" de todo o Estado-membro) e não a circunscrição que o elegeu. 
pel destinado à sua impressão". O termo também se aplica a indivíduos ou Além disso, o deputado passou a obedecer apenas à sua consciência. Mai
seus procuradores. Por exemlo, em matéria penal, quanto à injúria ou difa- tland escreve: ''Durante a Idade Média, o direito de cada Casa debater livre~ 
mação, quando a ofensa for irrogada em juízo -são palavras, aliãs do Códi- mente e sem interferência do Rei ou da outra Casa parece ter sido admitido e 
go Penal, que estou reproduzindo-, injúria ou difamação quando a ofensa observado" (1 2

). O autor parece esquecido de que os ''"representantes" doses
for "irrogada em juízo, na discussão da caus~", salvo se lhe der publicidade tamentos estavam vinculados por mandato imperativo e formavam um Con
(art. 142, I, e seu parágrafo único do Código Penal Brasileiro). Quando mui- selho consultivo dos Reis, que o convocavam e o dissolviam quando bem en
to, o Juiz do pleito poderá mandar riscar as expressões consideradas impró- tendessem. As imunidades vão sUrgir como uma conquista dos uparlamenta
prias à linguagem forense. res" nessa luta de duas frentes: contra o eleitorado, que o peiava com o man~ 

As pessoas que estão obrigadas, Por cargo, função ministério, oficio ou dato imperativo, e contra o monarca, sobretudo quando este se tornou mais 
profissão, a guardar segredo têm imunidade quanto à obrigação de depor em dominador, com o absolutismo. Somente com a vitória nesse duplo embate, 
juízo ( w). A não ser que sejam desobrigadas pelos interessados na manu- os parlamentos se converteram de órgãos consultivos em órgãos legislativos. 
tenção do sigilo, a revelação deste constituirá crime. O primeiro palco dessa luta foi a Inglaterra. O antagonismo começou ao-

Por fim, chegamos à imunidade parlamentar que é a de que nos ocupare- tes mesmo da dinastia Tudor, cujos Reis foram bastante hábeis para masca
mos. Seu alcance varia de acordo com os ordenamentos jurídicos. As imuni
dades de que usufrufria o parlamentar- encontradiças num pleno Estado de 
Direito democrático-, seriam a.s--·segulntes:a) não ser impú.tãvel pelos votos 
e pronunciamentos emitidos no desempenho do mandato; b) não ser preso ou 
processado, sem licença de sua câmara, por delitos cometidos fora do exercí
cio da função parlamentar, ressalvados os casos previstos pela Constituição; 
c) não ser incorporado às Forças Armadas, ainda que seja militar, sem li
cença da respectiva casa legislativa; d) direito de recusar-se a depor sobre fa
tos. cujo conhecimento lhe foi confiado em virtude de sua condição de parla
mentar. 

('~O a.rt. ~7 do .Cód. de Processo Penal brasileiro preceitua que ta i~ pessoas '"são proibidas de depor". A expressão 
nao rct•.ra a 1mumdade processual, pois podem furtar-se a prestar depoimento alegando à autoridade, dcsc;onhecedo· 
ra do Sigilo, a exist.!ncla deste. 

(")Aristóteles, A Constituição de Atenas, ed. bilingue do lnst. de Estudios Politicos, Madrid, 1941!, pa .... ,lm: G. Glot..:, 
La Cité'Grecque, La Rcnaissance du Livre. Paris, 1928, Cap. UJ: A. Croiset, As Dcmocr:~das Anligz~. Garnier. Rio, 
I?.D· pags. 51 c segs; Paul Cloch~. La Démm:ratlt' Atheniennt>, PUF, Paris, 1951 pas.slm; AJrred Zimmer, Tfw Gud. 
( ummomrealrh, The Modero Libr.~ry, N. York,S•ed., l9Jl, págs. 121 esegs.: R. Maisch·F. Pohlhammcr,/n.-tirudu
m•,, Grtegas. Editorial Labor, Barcelona, 1931, págs. 75 e segs. 
('-') f·.W Mait!and, Tire Constltutional Histor)· of England, Cambridge Univ. Press, 1950, pag. 241. Sobre a impro· 
pncdade r.Jos te:mos ~mandata" e ~sistema representativo" para os legisladores contemporâneos- impropriedade 
contra a qual é mUti! toda luta, pela consagraç1io do uso-. veja-se o verbete "Eleicões"'. que escre\.'emos par.i ã En
ciclopêdia Saraiva de Direito. 



Setembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) . Sábado 6 4311 

rar o seu absolutismo, além do fato de que souberam estimular o avanço in~ 
glês em todos os campos, desde o económico atê o das artes e ciências. Quan~ 
do os inábeis Reis da dinastia Stuart pretenderam implantar um absolutismo 
declarado e sistemático, a hostilidade entre o monarca e o Parlamento se radi
calizou atê terminar com a vitória do Parlamento, que firmou a sua hegemo
nia entre os órgãos políticos do reino. Maitlaind cita vários casos curioSos (13) 

e mais recuados no tempo. Assim, o caso de Thomas Haxey (1 4
) que havia a

presentado à Câmara dos Comuns, em 1397, uma petição de queixas (bill of 
comoplaints). As reclamações eram em número de quatro. A última foi a que 
mais irritou o Rei Ricardo II: criticava o fato de os bispos viverem na Corte 
em lugar de se conservarem em suas propriedades. O monarca pediu o nome 
do autor das reclamações, enquanto os Lords o declararam traidor. Haxey foi 
condenado à morte, da qual escapou porque o Arcebispo alegou tratar-se de 
um seu secretário. Dois anos depois, com a subida ao trono de Henrique IV, 
o julgamento foi anulado, a pedido da Câmara dos Comuns, que via nesse 
processo um atentado às usuas liberdades". Em verdade, Haxey não era 
membro da Câmara, porquanto não passava de um procurador eclesiâsticO 
designado para freqüentar as sessões dessa Casa do Parlamento em virtude 
do direito que, para tanto;- possuía o bispado. Mas a Câmara dos Comuns 
não deixou de ser atingida, uma vez que havia aceito a petição de Haxey. 
Mais de duas décadas antes, em 1376, tinha havido fato mais grave: a prisão 
de Peter de la Mare, Presidente (Speaker) da mesma Câmara, por sua condu
ta no Parlamento. A prisão só __foi relaxada quando o Rei Ricardo II subiu ao 
trono, sucedendo a Eduardo III. Outra prisão de um Presidente dos Com
muns, a de Thomas Thorpe, se verificou em 1453, durante um período de a
diamento das sessões da Câmara, e teria como fundamento a falta de paga
mento de dívida. O moeivo- alegado teria sido, segundo Maitland, um pretex
to, sendo a razão principal para o encarceramento a oposição de Thorpe ao 
Duque de York. 

De maiores consc:.qüências, para a liberdade de palavra no Parlamento, 
foi a prisão, em 1512, de Strode, membro da Câmara dos Comuns, pelaStan
nary Court, por haver apresentado um projeto de regulamentação do privilé
gio dos mineiros de estanho. O acontecimento provocou a aprovação da pri
meira lei sobre a inviolabilidade dos debates no Parlamento. Segundo a mes
ma fonte, a lei declarava nulo o processo contra Strode e estabelecia, .. em ca
râter geral, que quaisquer processos contra todo membro do presente Parla
mento ou de qualquer futuro Parlamento, por discursos neles pronunciados, 
seriam absolutamente nulos e de nenhum efeito ... Em 1541, iniciou-se a praxe 
de o Presidente da Câmara dos Comuns, na abertura da sessão, incluir a li
berdade de palavra entre os antigos e irrefutâveis direitos e privilêgios que os 
Comuns reivindicavam do Rei. No entanto, outros vexames a figuras dessa 
Câmara continuaram a ser praticados, como a expulsão de Strickland do Par
lamento, em 1571, por haver apresentado projetas eclesiâsticos, embora a 
Rainha Elisabeth I tivesse, depois, reconsiderado o seu ato. Em 1576, foi a 
própria Câmara dos Comuns que prendeu, na Torre de Londres, o deputado 
Peter Wentworth, por ter feito violentos discursos sobre a liberdade de dis
cussão. O fato repetiu-se com o mesmo personagem em 1588. Expressivo da 
docilidade dos Comu_ns em relação à Rainha Elisabeth I é o consentimento 
deles à ordem da Soberana para que evitassem discutir matérias religiosas, 
animando-a a declarar, em 1593, que, em tais assuntos, os parlamentares de
vem votar apenas por ·~sim" ou Hnão", sem debate. Novamente, um membro 
dos Comuns, Morice, é preso, por apresentar um projeto de natureza eclesiás
tica. 

Contudo, é com a subida da dinastia Stuart que a luta se acirra. O pri
meiro Rei dessa dinastia, Jaime I, subiu ao poder em 1603. Muito cioso da 
sua erudição teológica, declarou abertamente que governava por direito divi
no, e viveu em constantes atritos com o Parlamento. Em 1614, ao dissolver o 
seu segundo Parlamento, ele prendeu quatro deputados. Em 1621, além de 
prender o deputado Sandys, Jaime I proclamou que os privilégios dos Parla
mentares só existiam como ato de tolerância do Monarca. Os Comuns repli
caram em sentido contrário, reafirmando que os privilêgios do Parlamento 
eram um direito antigO e fõfá-âe qualquer dúvida, e que eles podiam tratar de 
qualquer assunto com plena liberdade de palavra. 

É o problema da liberdade de opinião que vai provocar a Guerra Civil 
entre o Longo Parlamento e Carlos I, sucessor de Jaime I. Em 1642, indigna
do com os discursos pronunciados na Câmara dos Comuns pelos cinco 
membros mais exaltados da oposição, ~ Pym, Hampden, Holles, Haslerig e 
Strode- Carlos I d_â ordens ao Procurador-Geral para processá-los por alta 
traição. Em seguida, mandou o seu ajudante de ordens (sergeant-at-arms) à 
Câmara a fim de prender os cinco rebeldes. Em vão, porque os Comuns recu
saram a entregá-los. Carlos I decidiu, então, ir pessoalmente à Câmara, 
acompanhado de 400 homens armados. Senta-se nÇ~. cadeira do P.residente, e a 
este pergunta pelos cinco oposicíO-rifsTãS(ijiJe já se tinham evadido). O Presi-

dente ajoelha-se diante do Rei e profere a sua famosa resposta: uBem haja 
Vossa Majestade, mas neste lugar não tenho olhos para ver, nem üngua para 
falar, a não ser que me ordene esta Casa, da qual sou servidor; e humildemen
te peço o perdão de Vossa Majestade porque não possa dar resposta ao que 
Vossa Majestade se dignou perguntar-me (1~). A Guerra Civil se iniCia. O Rei 
abandona a City (o distrito do alto comércio de Londres), enquanto os cinco 
parlamentares retornam triunfalmente, escoltados por troços de cidadãos ar
mados da mesma City. Doravante se firma o princípio de que o Speaker é ser~ 
vidor da Câmara dos Comuns, e nasce o costume de jamais ser permitido ao 
Monarca o ingresso nessa casa do Parlamento. Seguiram-se os acontecimen
tos que a HistóTia registra, e cujo relato não nos Cabe aqui: a Guerra Civil en~ 
tre o Parlamento e o Rei, a derrota e decapitação deste, o parêntese de um 
novo absolutismo sob Cromwell, a Restauração, e a Glorios.a Revolução de 
1688. No ano seguinte, a Declaração de Direitos (Bill of Rights) formaliza em 
termos jurídicos o resultado de quase um século de divergências entre o Rei e 
o Parlamento. Ao contrário das declarações posteriores, aprovadas em vários 
países e que se ocupam mais dos direitos e garantias individuais. a inglesa ê 
consagrada predominantemente a uma reafirmação explícita e solene das 
franquias parlamentares. Aí se inscreve uque a liberdade de palavra e de de~ 
bates no Parlamento não pode ser objeto de acusação ou de processo em ne
nhum tribunal ou lugar fora do Parlamento" (Art. 99), 

Menos de um século depois, a onda liberalizante passava para o outro 
lado do Atlântico e, quando as ex~Colônias inglesas se uniram para formar 
uma única Nação, consagraram, na Constituição, as imunidades dos Con
gressistas no Art. 19, secção 6•, cláusula 1, onde se lê que os deputados e sena
dores .. em nenhum caso, salvo traição, felonia e perturbação da paz, poderão 
ser presos durante sua assistência à Sessão das respectivas CasaS, e enquanto a 
elas se dirigirem ou delas retornarem. Eles não poderão ser interpelados, em 
nenhum lugar, por discurso ou debate realizados em qualquer das Casas" 

Dois anos depois, a mesma onda liberal refluía ao seu Continente de ori
gem, para assegurar imunidades aos revolucionários franceses de 1789. De
pois de terem desobedecido às ordens do Rei para que se reunissem no velho 
estilo de .. estados" ou estamentos separados, e não como Assembléia Nacio
nal, os seus componentes, receosos de qualquer represália real, se apressaram 
em votar a proposta de Mirabeau, e aprovaram, assim, a Resolução de 23 de 
julho de 1789, segundo a qual "a pessoa do deputado ê: inviolâvel .. , preceito 
que foi repetido em outra Resolução dessa mesma Assembléia, e que depois 
passou a figurar, de modo mais completo, na ConstituiçãO de 178 I, a primei
ra Constituição escrita da França. 

No ano seguinte (em 26 de junho de 1790), a Assembléia Nacional expli
cou que a inviolabilidade significava que os deputados somente poderiam ser 
presos em flagrante delito nos termos da lei. E acrescentava que, salvo os ca
sos mencionados na Resolução de 23 de junho~ não se receberiam queixas 
nem se faria instrução contra el~. não podendo nenhum juiz sentenciá-los 
antes que o Corpo Legislativo, à vísta das informações e das peças dos autos, 
tiver autorizado o prosseguimento da acusação (1 6). A Constituição de 1791 
acolheu todas essas imunidades, no seu Título m, Secção 5, arts. 79 e 89. Diz 
o art. 79: ~~os representantes da nação são invioláveis, não podendo ser pro
cessados, acusados ou julgados, em tempo algum, pelo que tiverem proferído, 
escrito ou praticado no exercício de suas funções". uArt. 89: Somente pode
rão ser presos, por fato criminoso, em flagrante delito ou em virtude de man
dado de prisão, dando-se ciência imediata ao Corpo Legislativo. O processo 
somente poderâ continuar depois que o Corpo Legislativo houver decidido 
sobre a procedência da acusação". 

O mais imp-ortante, entretanto, ê o que se chama a imunidade material, 
que vem no artigo anterior. Aí se diz: 

.. Os representantes da Nação são invioláveis, não podendo ser 
processados, acusados, nem julgados em tempo algum, pelo que ti
verem proferido, escrito ou praticado no exercício de suas funções." 

A partir de então se generalizou, atê hoje, a acolhida das imunidades 
parlamentares nas Constituições, mesmo naquelas de paises autoritários ou 
de regime unipartidário. 

t' ') Obr. cil, pâgs. 241 c scgs. Esses episódios são também mencionados c ''comentados por Akindo Pinto Falcão cm 
soa valiosa monografia, Das Pn.midades Parlamentart:s, Forense, Rio. 1955. pág. 20 e segs 
('')Veja-se tamb~m William Stubbs, The Comfliludonal HUtory oj Eng!and, 3 "vols., O:dord Press.4' ed" 1896, 3• 
vúl. ["!Íigs. 515 c segs. 
( ") "May it please your Majesty, I h ave ncither eye~> to scc nor toaguc to spcak in this place but as this H ouse is 
pleased do direct me, whose servaJ'!! I am bcrc; and humb!y beg your Maj"csty's pardon that I cannot gi~e any other 
unswer than this to what your Majesty isplcascd to dcmand ofme" lnJ. R. Tanner, Engli.1h Con.!illtutiollal C'onfli,·ts 
ofthe Se~·enrecmh Cenlury- 1603·1689, Cambridge Press, 1960 págs. 113 e segs. 

('") EugC:ne Pierre, Traité de Droil Politique Electoral et Par/amt:nra/u, Hbraries- lmprimeries RC:wnis, Paris. 6• cd .. 
s/d .. vol 2q, págs. 1.203 e scgs. 
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É bem verdade que muitas delas com várias restrições, e até algumas, 
desconhecendo certas espécies de imunidades. 

Espécies de imunidade e o problema terminológico 
Aquele elenco de imunidades compreende duas espécies que, embora 

aparentadas, têm caracteres distintos. Na boa técnica legislativa deveriam 
sempre ser disciplinadas em artigos diferentes do texto constitucionaL Muitas 
ConstitlliÇõeS~ssim procedem, mas oUtras não seguem essa regra. O primeiro 
tipo de imunidade, numa caracterização Preliminar, consiste na-proibição de 
o parlamentar ser incriininado por suas opiniões, palavras e votos no exercí
cio do mandato. A segunda, a de não ser preso, salvo as exceções previstas, 
nem processado, sem licença de sua Câmara, por delitos cometidos fora do 
exercícfo das funções parlamentares. 

Os in-gleses, cujo senso prâtíco não os detém em questões terminológicas, 
denominam a primeira imunidade "liberdade de palavra" (freedom of 
sneech) e a segunda, .. liberdade contra prisão" (freedom from arrest). Reú
nem ambas na expressão genéTiC-a -de .. privilégios parlamentares" (parliamen
tary privileges), que se completam com uma terceira espécie, a de .. acesso ao 
soberano". 

No Brasil, é costume empregar-se a palavra imunidade em sentido ge
nérico para designar as duas variedades. A imunidade pelas opiniões erríitidas 
no exercício do mandato é chamado imunidade substantiva ou material, e 
também inviolabilidade. A outra espécie é designada como imunidade pro
cessual ou formal. Quanto à primeira imunidade, todas as nossas Consti
tuiçõe!Çcorn exceção da de 1937, usam o adjetivo "invioláveis" em relação 
aos parlamentares. 

A França começou por declarar inviolável a pessoa do deputado pelas 
opiniões e votos proferidos no exercício do mandato (Resolução de 23 de ju
nho de 1789, e Constituição de 1791, tit. III, Capitulo I, Secção 5, art, 7•). O 
primeífOTC::Xlo a empregar o vocábulo responsabilidade foi a Constituição do 
ANo VIII ( 1799), que estabeleceu o Consulado. Em seu art. 69, preceitua que 
"as funções dos membros do Senado, do Corpo Legislativo, do Tribunado, 
dos Cônsules e d_os Conselheiros de Estado não acahetam nenhuma respon
sabilidade''. A Constituição da II República (1848) voltou a assegurar que 
·~os representantes do povo são invi"olâveis" (art. 36). Esmein considera im
prórria a palavra ·~inviolabilidade", porque "'desperta idéias exageradas ou 
falsas. Poder-se-ia dela deduzir que o representante fica, em princípio, sub
traíd\1 à açào das leis" (1 7

). A crítica, áo nosso ver, não procede. O parlamen
tar somente se subtrai da lei naquelas infrações penais (e suas conseqüências 
civis) indicadas no texto constitucional, que são atas punív.eis para os que não 
exercem funções legislativas. - O certo é que a nomenclatura francesa é o in
verso da nossa. O que nós rotulamos de inviolabilidade eles nomeiam irres
ponsabilidade parlamentar, e usam aquele termo, inviolabilidade, para o que 
nós chamamos imunidade processual. 

Os aUtores da Lei Fundamental de Bonn (1948) inovaram em matéria de 
terminologia em relação às Constituiçõ-es anteriores, a imperial, de 1871, e a 
de Weimar (1918). O art. 46, que engloba as duas espécies de imunidade, vem 
sob a rubrica "lndenitaet, lmmunitaet". Toma a primeira palavra como equi
valente à nossa "inviolabilidade", e a segunda como designativa da imunida
de formal. Hermano von Mongoldt diz-nos que o conceito de idenidade era 
desconhecido no projeto primitiVo. Na segunda edição dos seus comentários 
à Lei Fundamental atualizada por Friedrich Klein, censura-se a novídade por 
afastar o conceito amplo de imunidade que abrange os pronunciamentos fei
tos no exercício do mandato (art. 46, n9 I), para dar-lhe o sentido restrito de 
proteção contra os atos delituosos praticados fora da função legi.:,lativa (n9s 2 
a 4 do mesmo artigo). Além disso;- continuam-, o termo poderia desper
tar idéias diversas sobretudo pelo seu equivalente em línguas estrangeiras, tais 
como o bill of indemnity dos ingleses, ou a indemnité francesa (subsídio na lin
guagem parlamentar). Por fim, acreSCenta que tal palavra está ligada, na His
tória Constitucional "com o projeto de indenidade da Câmara dos Deputa
dos prussiana, através do qual o Landtag (Assembléia Legislativa) de Bis
marck, depois dos êxitos deste nos anos de 1864 até 1866, diminuiu a respon
sabilidade do seu Governo desprezador da vontade da representação popular 
e perdoou suas arbitrariedades, designando o termo, portanto, algo comple
mentemente diverso do que se quis significar no n9 1 do art. 46" (18). Em ale
mão, aliás, o termo que traduziria -~'inviolabilidade" seria Unverletzlichkeit. 

Desta resenha, conclui-se que a palavra .. imunidade", no sentido genéri
co, tem curso universal. As divergênciaS repo-ntam quando se trata de achar 
sinónimos para a "imunidade material" ou "processual". No presente con
texto, usaremos "inviolabilidade", como termo equivalente ao primeiro espé-
cime de imunidade, por ser o tradicional ta~~o em nossos textos constitucio
nais e na jurisprudência, como na doutrina. 

Essa tradição, aliâs, é da Península Ibérica, de onde passou para a 
América Latina, ou melhor, para a Hispano-América. 

Já manifestamos nossa preferência pelo termo .. inviolabilidade" para 
significar a imunidade material, conforme a nossa tradição - tradição que 
não é somente nossa mas também da península hispânica, de onde emigrou 
para a América Latina. Nesta também, a maioria das Constituições reza que 
os deputados e senadores são .. invioláveis" por suas opiniões e votos no 
exercício do mandato. Não obstante, algumas Constituições mais recentes 
usam o qualificativo de "irresponsáveis'" nessas situações ( 1 ~). Alguns autores 
caracterizam a inviolabilidade como uma derrogação de certas normas penais 
e civis a favor dos parlamentares no exercício de suas funções. Na verdade, 
eles não podem praticar crimes nem serem imputados civilmente pelos seus 
atas no desempenho do mandato. São, pois, nessas condições, inimputáveis. 
A palavra inviolabilidade tem uma indisfarçável raiz histórica. remonta ao 
tempo em que os Parlamentos_ lutavam para arrebatar a soberania política 
aos monarcas, cujas pessoas eram "invioláveis". Dizendo-se também "'invio
láveis" os parlamentares se igualariam aos Reis, quando não reivindicavam o 
uso exclusivo do termo para eles, como os verdadeiros detentores da sobcra

. nia popular. Não seria, conseqüentemente, razoável que o próprio povo se inR 
criminasse a si ritesmo ou fosse limitado por outros Poderes repress_ores, 
quando tomasse deliberações sobre as leis 6u os assuntos públicos. Assim 
como na Inglaterra se diz que "o Rei não pode fazer mal" (The King can do 
no wrong), também o representante do povo não pode praticar nenhum crime 
quando age nessa qualidade. 

Por ser também uma prerrogativa das Casas legislativas, a inviolabilida
de tem as seguintes características: 1 ') ela é irrenunciável por parte do parla
mentar; 2•) é ilimitada no tempo, pois o legislador não pode ser responsabili
zado em nenhuma época, mesmo depois de findo o mandato, porquanto, não 
existindo ilícito_ penal, a inviolabilidade não significa mera suspensão da pres
crição penal; 3• a inviolabilidade implica, dessa sorte, que o parlamentar não 
pode ser responsabilizado civilmente por suas opiniões ou votos expressos em 
função do mandato. Tudo isso levou o já citado Mongoldt, que a imunidade 
prevista no número -~--do art. 46 da Lei Fundamental de Bonn é "um irrenun
ciável direito público subjetivo dos deputados do_ Bundestag tomados isola
damente, no sentido de um direito funcional do órgão" r 0). O ir-seRia que são 
dois os titulares da ínviólabilidade: o parlamentar e a Câmara. Tanto esta 
com o primeiro têm o direito de exigir o seu respeito e de pleitear sanções con
tra os seus violadores. 

Endenda-se, porém, que, por mais liberal que seja um regime, a inviola
bilidade não pode ser compreendida em sentido absoluto. Primeiramente, ela 
só cobre as opiniões, palavras e votos, não incluindo os atos criminosos do 
parlamentar, no exercício do mandato, tais como a prática de lesões corpo
rais ou de homicídio. Nessas hipóteses, ele teria de invocar a imuniade for
mal, que só permite o processo com licença da respectiva câmara, nem ficaria 
livre da responsabilidade civil por tais atas. Ademais, as opiniões, palavras e 
votos devem ser manifestados nos termos regimentais, não ficando o parla
mentar imune ao poder disciplinar e de polícia do Presidente da Casa legisla
tiva ou da comissão a que o parlamentar pertence:. Desse modo, o Presidente 
pode censurar a sua palavra e até cassá-la se foge ao estilo parlamentar, ou 
impedir a sua publicação. se O orador ultrapassa esses limites e emprega ter
mos escabrosos ou pornográficos, incidindo em falta de decoro parlamentar, 
a sanção_ po~erá ~r ~tê a perda de mandato~ 

Existem, gradaÇões na invíolabilidade. Mas antes de classificá-las, deve
mo-S fazer menção dos países onde o instituto é inexistente. Geralmente, são 
aqueles países autoritários que conhecem a imunidade processual, mas não 
reconhecem a imunidade material ou inviolabilidade. 

Inexistência da inviolabilidade 

Alguns países, geralmente de regimes autoritários, não conci:dem invio
labilidade aos membros -das câmaras representativas. Na União Soviétíca, ela 
não aparece em nenhuma de suas Constituições, desde a de 1923, passando 
pela de 1936, até a atual, de 1977. A de 1923 silencia a respeito de imunidades 
em geral. A Constituição de uma das Repúblicas federadas da URSS, da 
maior delas, a República Socialista Federada Russa, de 1925, guarda o mes
mo silêncio. Em seu artigo 75, confere aos eleitores o direito de destituir do 
Soviet, a qualquer momento, um deputado. Não diz que os eleitos estão liga
dos por mandato imperativo. Na verdade, pode haver revogação popular de 

('") Elements de Droit Constltutionelle França[$ et C'gmperO:, Recuei! Sirey, Parb, ~~ ed .. J'):!~. :!" vol.. p:'•!l· -11~. 

("} Hermann von Mongoldt, Das Bonner Grundgesetz. Franz \luhlen Gmb [: .. Berlin und f·ranl.funer, 1'!5.1. p.is:. 
254; e Mongo!dt und Friedrich Klein, que.: a 2• ed. do anterior, pela mesma ed1tora, 1'>1()4. :v \-ui .. rág.,, '!l>b·7.
('"l Talvez por isso, Moniquc Liom utilize a lerminologta francesa. usado "LrrCl!pon>abLln.Jadc" pam .1 1munuJ.uk 
substantiva c ~inviolabilidade .. para a imunidade formal. no seu livro E! Poder Lcgi~luiiHI cn Ami:m·a L.1lmJ, ln:>t. 
de Investigações Jurídicas, Mi:xico, 1974, págs. 34 a 36. Assim, a Constitui~ào do Peru. Jc I 93.1 (•·um cnlc!H.las .tti: 
1966). disdplinando as imunidade$ processuais do~ senadores c deputados, adot:t. em rdJ~iio a de~. o adJCIII\l "lll· 
violáveis'". Por sua vez, a Ccnstituição gualtemaleca de 1956, denomina "irrespon:;abilldade" a imunidalk maleriaf 
(art. 132, 21'). 
('u) Von Mangoldt·Kicin, Obr. cit., comentário ao arl. 46, n• l. No mesmo sentido Andrea~ Harman. J)..~~urundgc· 
sctz. Hermann Luchterhand Verlar, Berlin, 1956. pâg. 243. 
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mandatos, sem que os parlamentares recebam instruções dos seus eleitores, 
como é o caso de vários Estadoswmembros da União norte-americana. Neles, 
essa revogação - o reca/l, como é chamado - não deriva do fato que os elei
tores dêem instruções aos eleitos, o que seria, aliás, irreconciliável com o voto 
secreto. Poder-se-ia supor que os eleitos estariam ligados às plataformas ou 
promessas eleitorais. Mas tal não sucede. Todo deputado, senador estadual 
ou vereador bem como governador ou prefeito- a medida não existe apenas 
para os cargos legislativos- pode ser alvo de uma petição de recai/, por qual
quer motivo, bastando que certo número ou percentagem de eleitores deci
dam ter a inicativa do pedido. Mesmo juizes (em poucos Estados) e funcio
nários não-eletivos podem ser atingidos pelo recai/. Este tanto pode servir 
para afastar um representante negligente ou corrupto como um representante 
independente, capaz de contrariar interesses de poderosos. Em alguns casos, 
sobretudo municipais, grandes empresas, que tiveram as suas pretensões conw 
trariadas por políticos zelosos da coisa pública, mobilizaram os meios de cow 
municação a fim de denegri-los perante a opinião PUblica e ter êxito no seu in
tento de afastáwlos de suas funções. 

Mas na Rússia, ao que tudo indica, os seus constituintes parecem não enw 
xergar incompatibilidade entre os dois institutos: o mandato imperativo e o 
voto secreto. Na Constituição de 1936, essa cirCunstância ainda não estâ cla
ra. No texto somente se assegura aos deputados do Soviet Supremo a imuni
dade processual - como jâ foi dito - (art. 52), mas se acrescenta que eles são 
obrigados a prestar contas do seu trabalho parlamentar e do trabalho doSo
viet aos eleitores, podendo estes, a qualquer momento, revogar o mandato 
outorgado (art. 142). A eleição, entretanto, continua a ser feita- segundo os 
termos da Constituição -por "'escrutínio secreto'' -é a expressão usada
(art. 134). Na Constituição de 1977, as quatro coisa-s estão presentes: ausência 
da inviolabilidade parlamentar (art. 118), mandato imperativo- com todas 
as letras - esta não diz mandato imperativo, mas diz que recebe instruções 
do eleitorado (art. 102), voto secreto (art. 95) e revogação popular do manda
to (art. 107). 

A Constituição da República Popular da China, de 1945, desconhece a 
inviolabilidade parlamentar (art. 34) e admite o recai/ no estilo soviético -
isso é repetido na Constituição mais recente, de 1978 (art. 38). A atual Consti
tuição, de 1978, não menciona nenhuma espécie de imunidade, enquanto 
abriga a revogação pOpUlar de mandato (art. 29). 

Também excluem a inviolabilidade a Constituição romena (de 1948) e a 
da Hungria de 1949.- e de outras chamadas democracias populares. Na 
mesma situação está a Constituição tcheca de 1960, ao contrário da Consti
tuição de 1948, cujos §§ 44 a 47 eram minuciosos em prever- todas as espécies 
de imunidades. A Constituição iugoslava de 1945 emprega uma linguagem 
dúbia, em seu art. 69, que nos leva à incerteza quanto à existência da inviola
bilidade parlamentar, principalmente quando vemos a revogação popular de 
mandatos, em seu art. 79. Reza o art. 69: ·~os deputados da Skupstina popular 
da República popular federativa da Iugoslávia gozam de imunidade. Os de
putados não podem ser presos nem serem objeto de processo penal sem a 
aprovação da respectiva Câmara ou do Presidium da Skupstina popular da 
República popular federativa da Iugoslávia, salvo em caso de flagrante delito 
e sob reserva de uma comunicação imediata ao Pre.sidium da Skup.stina popu
lar da República popular federativa da Iugoslávia" (2 1). Mas a Constituição 
de 1953, acolhe de modo indubitável a inviolabilidade parlamentar, (art. 57), 
e mantém o recai/ no seus arts. 29 e 32. A Constituição da Albânia, de 1945, 
também é ambígua no particular, usando de linguagem semelhante à da 
Constituição iugoslava de 1945. Com efeito, ó art. 49 da Carta política alba
neza reza: "Os representantes do povo na Assembléia popular gozam de imu
nidade. Eles não podem ser presos, processados criminalmente sem o consen
timento da Assembléia popular e do seu Presidium, salvo em caso de flagrante 
delito" (22). O artigo dá idéia de prover apenas a imunidade processual. Ore
cai/ aparece no art. 39, § 39. 

Ã primeira vista, não deixa de ser estranho o fato de adotar-se a imuni
dade processual, excluindo-se a material, quando se considera que a primeira 
é um complemento da segunda. Inexistindo o principal não haverá razão para 
existir o acessório. A estranheza desaparece, porém, quando se tem em mente 
que as Câmaras desses países são Câmaras de deliberações unânimes. A de
mocracia de tipo marxista só admite as divergências na fase de discussão a 
portas fechadas, de qualquer matéria. Tomados os votos, a minoria se curva à 
vontade da maioria, aparecendo como resultado, em público, sempre uma de
cisão unânime. São democracias a la Rousseau, - poderíamos dizer- segun
do o qual a maioria tem sempre razão. 

Nos totalitarismOs de direita, também não se cogita- nem se poderia 
cogitar- de inviolabilidade parlamentar. Nas Câmaras de Hitler e de Mus
solini as vozes dissidentes desapareceram ou foram sufocadas. Na verdade, 
perderam o caráter de órgãos legislativos, transformando-se em corpos de 

aclamação dos atas do Füehrerou do Duce, como havia acontecido com o Se
nado romano diante da pessoa sagrada dos Imperadores. Na Espanha fran
quista, a Lei Constitutiva das Cortes, de 1942 (com as modificações até 1967) 
nada contém sobre a inviolabilidade parlamentar. Na Constituição polonesa 
de 1935, -que esvazia de qualquer conteúdo a inviolabilidade parlamentar. 
Esta Con-stituição é apenas citada, porque foi um modelo, como todos sabem, 
em que se calcou a Carta do Estado Novo, de 1937- de cunho ditatorial e 
que foi o molde em que se vazou a Carta brasileira de 1937, também é difícil 
lobrigar a inviolabílidade parlamentar. Seu art. 41 parece dar guarida à invio
labilidade e, ao mesmo tempo, esvaziâ-la de conteúdo. Façamos a sua leitura: 
"Art. 41). I) Os deputados gozam apenas das imunidades indispensãveis à 
sua participação nos trabalhos da Câmara dos Deputados. 2) Os deputados 
respondem somente perante a Câmara dos Deputados pelo teor dos discursos 
pronunciados, propostas apresentadas, interpelações, e pelas atitudes incon
venientes que assumiram rio" decorrer das sessões. 3) Pelas manifestações 
contrárias ao dever de fidelidade para com o Estado polonês ou que conte
nham indícios ( sic) de criminalidade punível por lei, qualquer deputado pode, 
com o consentimento da Câmara dos Deputados ou por pedido formal do 
Marechal (Presidente) da Câmara doS Deputados ou do Ministro da Justiça, 
ser submetido ao Tribunal de Estado e, por decisão desse Tribunal, pode ser 
cassado o seu mandato. 4) No caso de atentado contra direito de terceiros, 
durante as sessões, o deputado poderã ser processado criminalmente somente 
com o consentimento da Câmara". Tais disposições, que também se aplicam 
aos senadores, por força do art. 48, colocam o deputado à mercê do Presiden
te da Câmara e do Poder Executivo. O artigo seguinte, o 42, trata das ativida
des dos deputados e senadores (art. 48) fora das sessões, isto é da imunidade 
processual propriamente dita. Cremos que cabe o mesmo juízo em relação à 
Constituição brasileira de 1937, que, aliás não foi aplicada na quase totalida
de de suas normas. Basta relembrar o seu art. 43: "Só perante a sua respectiva 
Câmara responderão os membros do Parlamento Nacional pelas opiniões e 
votos que emitirem no exercício de suas funções. Não estarão, porém, isentos 
de responsabilidade civil e criminal por difamação, calúnia, ultraje à moral 
pública ou provocação pública ao crime. Parágrafo único. Em caso de mani
festação contrária _à existência ou independência da Nação ou incitamento à 
subversão violenta da ordem política ou social, pode qualquer das Câmaras, 
por maioria de votos, declarar vago o lugar de deputado ou membro do Con
selho Federal, autor da manifestação ou incitamento". Esses preceitos repro
duzem, quase literalmente, os§§ 19 e 29 do art. 89 da Constituição portuguesa 
de 1933. Expressões tão vagas não cercam o parlamento de garantias suficien
tes para assegurar-lhe independência no exercício de suas funções, que é jus
tamente o fundamento da inviolabilidade. Elas representam, antes, um convi
te à mudez do parlamentar, salvo para louvar ou aprovar os a tos do Executi-
vo. 

J:lã possibilidade de se fazer uma classificação, que fiz apenas para co
modidade de exposição, da inviolabilidade parlamentar. Assim, quanto ao 
seu conteúdo, nós distinguiríamos entre inviolabilidade plena e inviolabilida
de restrita. 

Classificação da inviolabilidade 

A inviolabilidade comporta ser classificada de vários pontos de vista. 
Materialmente ou quanto ao conteúdo, pode-se distinguir entre inviolabilida
de plena e inviolabilidade restrita. Especialmente, serâ lícito diferenciar entre 
inviolabilidade em qualquer lugar onde i; parlamentar aja nessa condição, e in
violabilidade cingida à atuação no recinto da câmara legislativa. Temporalmen
te, é admissível falar em inviolabilidade perdurável em todo o tempo em que o 
parlamentar atue nessa qualidade e inviolabilidade sujeita a suspensão em certas 
conjunturas. 

Inviolabilidade plena- É aquela que escuda todos os pronunciamentos do 
parlamentar no exercício do mandato. É a mais freqüente nos regimes de
moliberais. ~a que vem enunciada- pela primeira vez no - desde o jâ cita
do art. 9• do Bill of Rights inglês de 1689. A Constituição francesa de 1791 
deu-lhe uma formulação completa: "Os representantes da nação são inviolá
veis: não poderão ser processados, acusados nem julgados, em tempo algum, 
pelo que disseram, escreveram ou fizeram no exercício de suas funções de re
presentantes". Foi a modalidade que conhecemos em todas as nossas Consti
tuições (excetuada a de 1937) até a Emenda n9 I, de 1969, à Constituição de 
1967. Sua mais feliz redação é a do art. 19 de nossa primeira Constituição re
publicana: "Os deputados e senadores são inviolâveis por suas opiniões, pala
vras e votos no exercício do mandato". Tais expressões· foram reproduzidas, 

{")Não se pode deixar de observar como é palavroso o texto constitucional. como acontece, alills, com as Consli· 
tuições da URSS e das chamadas democracias populares, 
(l') Não nos foi possível conquistar os textos das atuais Constituições da lugosl:ivia, de 1974: da Romenia, de 1965; e 
da Albânia. de 1976. 
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em sua essência, nas Cons_tituições de 1934 e 1946.- e tambêm na de 1967, 
antes das emendas. 

Inviolabilidade restrita - Deixamos de lado, os diplomas constitucionais 
que excluem uma variada gama de figuras criminais do abrigo da inviolabili
dãde, ou uSam de linguagem tão vaga que acabam, praticamente, negando 
essa prerrogativa parlamentar. Foi o que Vimos nos casos da Constituição po .. 
lonesa de 1935 e da brasileira de 1937. 

A mesma coisa nós podemos dizer, de um certo modo, da Constituição 
da Bulgãria e de outros países das democracias populares. 

A Constituição da Bulgâria, de 1947, em seu art. 29, n9 2, dispõe que "os 
deputados não incorrem _e_m _responsabilidade penal pelas opiniões e votos 
emitidos no Neredino Sobranjé. De teor semelhante ê o art. 27 da Consti
tuição da República Dominicana 1947: ••os membros de uma e outra Câmara 
gozarão da mais completa imunidade penal pelas opiniões que expressarem 
nas sessões". Consignando apenas a imunidade penal, essas Constituições se 
desviam do genuíno conceito de inviolabilidade, que é o da exclusão de qual~ 
quer ilícito nas manifestações e votos dos parlamentares. Numa interpretação 
literal, os dispositivos citados expõem o parlamentar a ações cíveis por aque~ 
les que se julgarem prejudicados pela atuação do deputado ou senador. Essa 
conseqüência coarcta seriaril.ente a liberd.ade do parlamentar no exercício do 
seu mandato, a não ser que, como lembra Alcino Pinto Falcão (23), o Judi~ 
ciário, numa interpretação construtiva, entenda que o parlamentar não incide 
em responsabilidade civil pelo desempenho de suas funções. 

A Lei Fundamental de Bonn excluiu da inviolabilidade (ou da Indenida
de, na terminologia nela usada) as ••ofensas caluniosas" (art. 46. § 19, infine). 
A figura criminal excluída é a calUnia, tipificada no art. 187 do Código Penal 
Alemão. O mesmo fez a Constihlição da Alemanha Oriental de 1949, e com 
mais cautela, ao retirar a calúnia do manto protetor da imunidade material. 
O seu art. 67, depois de caracterizar a inviolabilidade, acrescenta: .. Isso-não 
se aplica às calúnias definidas no Código Penal, quando estas tiverem sido ca
racterizadas corno tais por urna Comissão de Inquêrito da Câmara Popular". 
Nesses casos, a calúnia cai no domínio da imunidade formal, sendo neces
sário o pedido de licença para processar o deputado. 

Provavelmente, o que teria inspirado dispositivos como os das Consti~ 
tuições das duas Alemanhas tenha sido o desejo de defender o cidadão co~ 
mum, inerme contra atentados à sua honra por parte de parlamentares abro~ 
quelados pela inviolabilidade. O risco, porém, se encontra - especialmente 
nos países de fraca estabilidade democrâtica- no fato de que sejam os deten~ 
tores do Poder que se sintam atingidos por ofensas caluniosas. Qualquer críti~ 
ca mais veemente da oposição pode ser traduzida como calúnia. Sem dúvida, 
toda prerrogativa pode dar margem a abusos. Mas, no caso da inviolabilida~ 
de parlamentar, tais abusos são preferíveis às câmaras dóceis, submissas ou 
ernasculadas. O cidadão comum deve pagar esse preço para ter assembléias 
representativas independentes. Se tiver sUfiCientes recursos, poderã publicar a 
sua defesa em qualquer meio de comunicação. Caso não disponha de situação 
financeira que lhe permita dar maior publicidade à sua resposta, poderã usar 
do direito de petição, dirigido ao presidente da câmara de onde partiu a calú
nia, pedindo que tal petição seja lida em plenãrio e inserida nos anais. Ne
nhum presidente de órgão legislativo deverá (na prática vemos o oposto) per
mitir que o coleguismo o impeÇa de receber, de modo neutro, urna petição 
dessa ordem - desde que vazada em termos parlamentares - partida de 
qualquer pessoa do povo em defesa do que julgar um agravo à sua honra feita 
por representante do mesmo povo. -Hã mais de um século, Pimenta Bueno, 
comentando a inviolabilidade parlamentar na Constituição do Império, arre.. 
matava com estas palavras sempre atuais: "Esta inviolabilidade legal não 
produz a inviolabilidade moral na opinião do país, que certarnen 'e tem o di
reito de apreciar como os seus representantes cumprem o seu mandato e a li
berdade de reelegê-los ou não, segundo seus ates e opiniões" (24). 

Passemos~ agora, a examinar as restrições à inviolabilidade no Brasil, poste
riores à Constituição de 1967. Esta acolhia a inviOlabilidade plena. Mas a 
Emenda n9 1, de 1969, retirou essa salvaguarda .. nos casos de injúria, difa~ 
mação ou calúnia, ou nos preVistOS iii Lei de Segurança Nacional". Isso é o 
que consta na redação do art. 32. Existe, entretanto, mais um caso para o 
qual não há inViolabilidade: a falta de fidelidade partidária (Parãgrafo único 
do art. 152). Em 1978, a Emenda n• II à Constituição de 1967 diminuiu para 
duas as hipóteses banidas do refúgio da inviolabilidade parlamentar: crime 
contra a Segurança Nacional (art. 32) e a quebra da fidelidade partidária 
(Art. 152, § 5•). 

lndagar~se~ã, em face dessas restrições, se a inviolabilidade parlamentar, 
na sua essência, ainda existe no Brasil de hoje. Não nos parece possível, como 
veremos, concluir pela afirmativa. A Lei de Segurança Nacional (25) encerra 
nada menos de 56 figuras críniinais, my.itas delas de contornos imprecisos. 
Mencionemos alguns dos seus dispositivos que poderiam, com pouco esforço 

dos defensores da sítuação dominante, servir para enquadrar um oposicio_nis
ta incômodo. Assim o art. 11: "Redistribuir material ou fundos de Propagan
da de proveniência estrangeira, sob qualquer forma ou a qualquer título, para 
a infiltração de doutrinas ou idéias incompatíveis com a Constituicão". Por aí 
seria fácil condenar qualquer adepto de urna reforma constitucional que, 
como parlamentar, distribuísse material que fizesse imprimir, no exterior, até 
por ser mais barata a publicação. Note-se que a atual Constituição já sofreu 
13 Emendas, algumas das quais significaram retrocesso, senão negação, do 
"regime representativo e democrãtico" que, segundo a mesma Lei de Segu
rança Nacional, constitui um dos objetivos nacionais (art. 29, parágrafo úni
co). O art. 19 é do teor seguinte: "Ofender, publicamente, por palavras ou por 
escrito, Chefe de Governo (26) de Nação estrangeira". 

Aqui diz Chefe de Governo, incidindo no mesmo cochilo da Lei de Segu
rança Nacional anterior, quer dizer, que um parlamentar que ofender, por 
exemplo, a Rainha Elizabeth 11, que não é Chefe de Estado, não incide na lei 
de Segurança Nacional, mas se ofender a Margareth Thatcher, aí incíde na 
Lei de Segurança Nacional porque é Chefe de Governo. Eis um crime, cuja 
punição dependerã das idiossincrasias do Executivo ou das preferências da 
Justiça, O parlamentar que condenasse os a tos de um I di Amin, de um Bokas
sa, ou de qualquer reincarnação de Adolf Hitler seria classificado como cri
minoso? Eis outra figura delituosa na qual facilmente se poderã enquadrar 
um parlamentar oposicionista: "Ofender a honra ou a dignidade do Presiden
te ou do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal, 
da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, de Ministro de 
Estado e de Governadores de Estado, do Distrito Federal ou de Territórios" 
(art. 33). Se essa Lei existisse nos Estados Unidos, Nixon poderia pôr na ca
deia todos os congressistas que denunciaram o escândalo de Watergate e a tos 
de corrupção, enquanto os seus autores ficariam impunes. Os corruptores 
passariam a inocentes, e seus denunciadores a criminosos. Pelo art. 36, iterri 
I I, considera~se crime "incitar à desobediência coletiva às leis". Conforine se
jam as idêias de alguns, m~itas leis São irijustas -lei ou direíto não ê sinóni
mo de justiça - e devem ser revogadas ou mesmo desobedecidas. 

Lembro-me aqui de um preceito da Constituição de um dos Landers, ou 
Estado Membro da República Federal, de Hesse, que diz: ~·Não se deve pro
mulgar a lei in_constitucional, mas, se apesar disso, for promulgada, não deve 
ser cumprida,'' quer dizer os cidadãos devem desobedecer. Urna espêcle de di
reito à resistência:, contra as leis consideradas inconstitucionais. 

Já dissemos que o art. 36 considera crime incitar à desobediência, ido
mando a linha do raciocínio- incitar à desobediência coletiva às leis. Con
forme sejam as idéias -de alguns, dizíamos, muitas leis são injustas, e devem 
ser revogadas ou mesmo desobedecidas; sem falar nos objetores de consciên
cia, figure-se a hipótese de um parlamentar solidário com o movimento femi
nista que aconselhe a desobediência à norma que proíbe o aborto provocado. 
Lembro-me de, há poucos anos, ter visto, em periódico ilustrado, uma pas
seata, na Alemanha Ocidental, em que mulheres portavam cartazes, onde se 
lia: .. Eu cometi aborto". Apesar da confissão, não passaram por nenhum ve
xame, até porque vexame maior seria das autoridades se as prendessem, 
sobrecarregando o erário com as_despesas de manutenção de tantas manifes~ 
tantes pacíficas, inconformadas com a lei de aborto. Mas, no Brasil de hoje, 
qualquer parlamentar que se solidarizasse com elas poderia ser preso e perder 
o mandato. Na verdade, contrariando a Constituição, a Lei de Segurança Na
cional contêm muitos ''crirries de opinião". -Se estamos, com freqUência, 
fazendo referência a parlamentares oposicionistas, é porque a inviolabilidade 
foi cria:da mais para eles, porquanto os que vivem à sombra do Poder pouco 
precisam de outro manto prc '.etor. 

Mais dificil ainda de cor ;iliar~se com o instituto da inviolabilidade ê a 
"infidelidade" partidária elevada a motivo de perda de mandato. Com ela, 
criou-se uma exdrúxula figura delituosa de ordem constitucional, embora em 
chocante conflito com paftes nucleares da Constituição. Por essa originalida
de, o senador, deputado federal ou estadual e o vereador poderã perder o 
mandato se "'por atitudes (sic) ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitima
mente estabelecidas pelos órgãos- de direção partidária ou deixar o partido 
sob cuja legenda foi eleito, salvo se para participar, corno fundador da consti
tuição de novo partido" (art. 152, §59). Essa grotesca tipicidade penal é con· 
traditória em seus próprios termos. Com-efeito, Se o que se pretende punir é a 
falta de fidelidade partidária, a fundação de um novo partido infiel não pode
ria constituir dirimente, pois é também consumação do delito. Mas afirma-

(H) Da fmunidadl' Parlammtar, Ed. Rev. Forense. Rio, 19SS, pág. 36. N~cconheoemosa utu.d Constituiçi!o dommt
cana, de !966. 
(")Direito Público Brasill'iro e A.milise da Consliwlci!o do Impirlo, J. Villencuve E. C., Rio, !857._çom, !lO ttr!, 26. 
(l') lei n~ 6.620, de !7 de dezembro de 1978. 
(l•J Anote-se que, como a sua precedente, n atua! lei de Segurança Nacional somente considera crime a ofensa a 
'"Ch_e(c_9e Governo". Desse modo, quem ofender a Rainha da Inglaterra (Chefe de Estado) nadasofrerâ, mas quem 
ofender a Primeira Ministra Margareth Thatcher {Chefe de Governo} poderá ser levado à barr01 dos tribunais. 
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mos que essa disposição briga com a letra e o espírito da Constituição em seus 
pontos mais vitais. Senão vejamos: 

1) Em seu art. 39, a Constituição diz que os Deputados são "representan
tes do povo .. , enquanto os Senadores, segundo o art. 41, representam os Esta
dos. Mas nem o povo nem o Estado podem destituir, respectivamente, os De
putados e os Senadores, uma vez que nem uns nem outros recebem instruções 
do povo ou do Estado. Desde a Revolução Francesa de 1789, as Consti
tuições vêm proibindo o "mandato imperativo". Ressalvadas algumas Cartas 
Políticas de tipo soviético, muitas Constituições atuaiS ainda abrigam ames
ma proibição. Nas outras Constituições que silenciam a respeito, considera-se 
que a vedação é implícita, decorrendo da própria natureza do mandato mo
derno ou mandato livre, que, por toda parte, substituiu o mandato imperati
vo do Antigo Regime. Uma vez eleito, o representante não mantém nenhum 
vínculo jurídico com o eleitorado, e passa a agir de acordo com a sua cons
ciência. Quando muito poderã ter um vínculo moral, cujo alcance dependerá 
do jufzo ou do foro intimo do eleito. 

2) Não se compreende, pois, por que passe de mãgica, a Constituição dis
põe que os eleitos recebem instruções do Partido, introduzindo, clandestina
mente, um tipo estranho de mandato imperativo, como se eles fossem repre
sentantes dos partidos. Na realidade, passariam a ser fantoches das camarilhas 
partidárias, que se autoperpetuam na direção, pois todo partido, conforme 
acentua Robert Micheles em seu livro clássico Os Partidos Políticos, pela sua 
própria natureza de grupo de combate, tende a petrificar·se numa estrutura 
oligárquica. Nossa Constituição, numa ambigUidade indisfarçável, dá um 
passo no sentido do .. Estado de Partidos"- o Parteienstaat dos autores ale
mães-, que costuma abrir o caminho para o Estado totalitário. Para tanto, 
basta que um partido conquiste a hegemonia política, banindo os demais, e 
proclamando-se ser o próprio povo, por uma espécie de união hipostática. 
Não nos furtamos a reproduzir um trecho da crítica de Marcel Waline a essa 
concepção de Estado, no seu sugestivo ensaio Les Parties contre la Républi
que: "Tudo se passa, com efeito, como se cada partido constituísse uma po
tência, e a vida política interior do Parteienstaat se tornasse comparãvel às re
lações de potência a potência. Equivale a dizer que cada partido c_onstitui um 
Estado dentro do Estado. Poder-se-ia suprimir o Parlamento, e atribuir a 
cada partido um coeficiente correspondente à percentagem de seus votos no 
país. Se num país, por exemplo, existem, segundo a última consulta eleitoral, 
quatro partidos, reunindo cada qual, respectivamente 40%, 30%, 20% e 10% 
dos votos, bastaria um diretório de quatro pessoas, deliberando uma com 4 
votos, a outra com 3, a terceira com 2, e a última com um só. Far-se-ia a eco
nomia de um Parlamento e o resultado seria o mesmo". Em nota ao pé da pá
gina cita uma frase de 1581 do Hetman polonês Wielecki: '•Parece que quem 
envia deputados cum limita potestate (com pOder limitado) poderia fazê-lo 
com menos despesas mandando uma carta por um doméstico" (27

).- Num 
partido em que os eleitores decidissem a sorte dos eleitos, tal processo ainda 
seria tolerável, jamais, porém, em partidos que têm donos ou oligarcas à fren
te. ContinUando nessas considerações meta-jurídicas, porque de cunho socio
lógico, poder-se-ia prever que as primeiras cabeças sacrificadas seriam as dos 
parlamentares mais corajosos, mais independentes e mais sérios no trato da 
coisa pública, enquanto seriam poupados os acomodados e adesistas, justa
mente os verdadeiros desertores da aridez da oposição em busca da sombra 
do poder. Com o -preceito da fidelidade, a Constituição fomenta, ademais, a 
hipocrisia política. A fim de não ser apanhado por ela, o parlamentar. embo
ra divergindo das 4 'diretrizes" do partido, dissimularia as suas opiniões e vo
to, salvo quando este último, sendo secreto, lhe permitisse seguir a voz de sua 
consciência. A disciplina partidária jamais deve resUltar de imposição legal. 
Sua consecução deverá ser fruto do amadurecimento democrático, que pro
mana do acompanhamento dos a tos do representante popular pelos eleitores, 
como se vê na Inglaterra. O eleitorado é que deve ser o supremo juiz, reele
gendo ou não determinado parlamentar. O instituto da fidelidade aparenta 
uma casa dividida. Ao mesmo tempo que a Constituição exige a "disciplina 
partidária", a divergência-interna é estimulada por meio da adoção das suble
gendas. 

3) A perda de mandato por infidelidade partidária briga com outro 
princípio cardeal de nossa Constituição, o da igualdade perante a lei. A infi~ 
delidade partidária só é exigida de membrof: de corpos legislativos: Senado
res, Deputados Federais ou Estaduais e Vereadores podem perder o mandato 
se considerados autores desse 4 "delito", enquanto Prefeitos, Governadores e 
Presidentes da República podem emigrar, impunemente, para qualquer agre
miação política. 

4) A norma constituciorial comina a perda de mandato para o parlamen
tar que, ••por atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente esta
belecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar o partido sob cuja le
genda foi eleito". Somente se eximirá, na segunda hipótese, daquela sanção, · 

se abandonar o p3.riido a fim de ser fundador de novo partido. Mas quem em~ 
bora divergindo da direção partidária, nãO deserte as fileiras do partido e nele 
queira permanecer, poderá ser expulso por decisão judicial. O preceito fala 
em .. diretrizes legtrtmamente estabelecidas". Mas o conceito do que l:: legítimo 
nem sempre é unívoco, levantando, geralmente, interpretações, por vezes, as 
mais desencontradas. Se houvesse univocidade em matéria jurídica, não have
ria necessidade- da profissão de advogado, e os pr6Prios juízes poderiam ser 
dispensados, substituídos por computadores. Por isso, o preceito suscita 
várias -indagações: o .conceito de infidelidade partidária pode abranger 
problemas técnicos, questões de consciência ou divergência sobre constitucio
nalidade das instruções partidárias? No último caso, se o dissidente estivesse 
com a interpretação correta, pOderia verificar~se a ironia de ver~se punido 
pelo Poder Judiciârio, o incumbido de velar pela constitucionalidade das leis. 

5) Por fim, a disposição constitucional entrega à apreciação da Justiça no 
caso a eleitoral- um problema eminentemente político, violando o princípio 
universal - dissemos universal nas democracias que constituem infelizmente, 
a minoria dos países do Globo e, também, da população do Globo. ~ uma 
tristeza que a maioria -da população da Terra ainda esteja sujeita a regimes 
autoritários e atê muitos, à acerbação do autoritarismo, que é o totalitarismo. 
O prinCípio da fidelidade partidária entrega à Justiça um problema eminente
mente político, violando o princípio universal que a afasta de questões dessa 
natureza. 

Uma Justiça mais audaciosa, como a anglo-saxônica, formando no trato 
com o common law, poderia de logo fulminar o preceito da fidelidade nos ter
mos em que está delineado entre nós. Não se poderá, certamente, tachar de 
inconstitucional a norma, pois tal adjetivo não caberia para o que está na 
Constituição. Mas é evidente que o preceito entra em choque, - como de
monstramos -, com outros da mesma Constituição: o de que nenhum legis
lador representa o partido, a vedação (implícita no caso brasileiro) do man
dato imperativo, e o princípio da igualdade perante a lei. O julgador teria, 
pois, de escolher entre normas conflitantes, e o mais acertado seria se preferís
se estas últimas, que, além de mais ponderáveis, são em maior número, rejei
tando a primeira como Corpo estranho enxertado no organismo constitucio
nal. 

Inviolabilidade espacialmente ampla - Muitas Constituições dispõem que 
os parlamentares não serão imputados pelos discursos e votos emitidos 
em sua respectiva Câmara. É o caso dos dizeres da Constituição norte
americana. A Lei Fundamental de Bonn confere a mesma inviolabilidade 
pelo "voto ou manifestação feita no Parlamento ou em uma de suas comis
sões". Tais expressões não devem ser tomadas ao pé da letra, para significar 
que a inviolabilidade se limita ao que foi expresso ou votado no espaço físico 
do edifício da Câinara. O parlamentar fica resguardado pela inviolabilidade 
sempre que age como tal, ainda que fora do prédio da Câmara, como, por 
exemplo, numa comissão de inquérito qUe se reúne em outro local, ou quan~ 
do, está como representante da sua Câmara em qualquer parte. Por isso, a 
melhor formulação é aquela que caracteriza a inviolabilidade sem referência 
ao local, e sim ao exercício das funções parlamt:ntares. Muitas Constituições, 
inclusive todas as brasileiras, usam essas expressões que, por mais abrangen
tes, não dão margem a dúvidas. 

Relacionado com o presente problema, está o do _órgão de imprensa que 
publica os discursos ou discussões da câmara. Alguns países não estendem a 
inviolabilidade a publicações não oficiais do parlamento. Com o desenvolvi
mento da imprensa e o_ interesse dos parlamentares para que o eleitorado 
acompanhe a atuação deles, essa restrição foi sendo posta de lado. Quase to
dos os parlamentos de hoje costumam reservar espaço para o pessoal da im
prensa. Quando a sessão da câmara é pública, como acontece de regra, sendo 
exceção a sessão seci-eta, não vemos razão para se cercear a divulgação do que 
nela se passou, nem para que se faça, sob o pálio da inviolabilidade, a repro
dução, mesmo em edições Privadas, dos discursos proferidos. Com o apareci
mento do rádio e da televisão, cremos que o mesmo tratamento, quanto à re
produção de discursos, deve ser estendido a esses meios de comunicação. An
tes disso, a França já havia consagrado em lei que "as reproduções de discur
sos e os relatos exatos e de boa fé não podem ser objeto de processo contra 
os jornais ou c-ontra os autores dos relatos" (Lei de 29 de julho de 1881). Na 
Alemanha, essa norma tem categoria constitucional desde a Constituição de 
Weimar (art. 30), e vem reproduzida na Lei Fundamental de Bonn: 4 '0s in
formes verídicos das sessões públicas do Parlamento Federal e de suas comis
sões ficam isentos de toda responsabilidade." (Art. 42, n9 3.) 

Inviolabilidade espacialmente restrita - Dizendo a atual Constituição bra
sileira que ••a comissão parlamentar de inquérito funcionará na sede do 
Congresso Nacional", significa que toda reunião fora desse recinto será in-

[1') Li!s Partins ronlff la R~puhl!qu,l!, Ed. Rousseau et CLe .. Paris, 1948. pâgs. 65·6. 
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constitucional e, conseqUentemente, as suas discussões e votos não terão o 
abrigo da inviolabilidade (inviolabilidade, aliâs, jâ restrita materialmente, 
como vimos, senão efetivamente inexiSteiitC). 

Na Inglaterra, a invi"olabilidade (Jreedom ofspeech) se estende à .. publi
cação de quaisquer documentos impressos por ordem da Câmara", e .. qual
quer editor de jornal, que publique exatos e honestos noticiários do que se 
passou na Câmara, também é protegido". Mas o mesmo não acontece com 
um membro do Parlamento que publica, "por sua própria iniciativa, quais
quer discursos que pronunciou no recinto da Câmara" (28). A situação é a 
mesma nos Estados Unidos (29). Parece-nos u_ma sutiJeza essa distinção quan
do o discurso publicado pelo parlamentar é igual ao impresso no órgão ofi
cial, ou seja, depois de passado pelo crivo do Presidente da Câmara, no uso 
de seu poder de polícia. 

InviolabilidJtde temporalmente ampla oo ampla quanto ao tempo- Nas de
mocracias estáveis, a inviolabilidade perdura por todo o tempo de exercício 
do mandato parlamentar. No Brasil, essa foi a prática em todas as Consti
tuições até 1946. Não levamos em conta, para o caso, a Constituição de 1937, 
na qual, como vimos, a imunidade material era praticamente inexistente. A 
Constituição de 1946 permitiu, durante o estado de sítio, a suspensão das "i
munidades", sem adjetivação, envolvendo, conseqUentemente, a inviolabili· 
dade. Nas democracias tradicionais, procura-se conservar a inteireza do par
lamento no estado de sítio ou situação equivalente, por considerar que, então, 
se torna mais necessária a função de fiscalização e de controle do Legislativo, 
em virtude do reforço dos poderes do Executivo. Na França, a Constituição 
de 1958 suspende a atribuição de o Presidente da República dissolver o Parla~ 
menta enquanto estiver inveStido dos poderes excepcionais previstos no art. 
16. 

Inviolabilidade temporalmente restrita ~Denominamos, assim, a inviolabi
lidade suscetível de ser suspensa em determinadas situações excepcionais 
como o estado de sítio, o de emergência, o de guerra ou que outro nome te
nha. Repetindo que deixamos de lado a Constituição de 1937, pelo motivo já 
expoSto, a suspensão da inviolabilidade parlamentar passou a ser possível, 
durante o estado de sítio, com a Constituição de 1946. Seu art. 213 estabele
cia, como regra, que "as imunidades dos membros do Congresso Nacional 
subsistirão durante o estado de sítio". Logo a seguir previa a exceção nestes 
termos: .. Todavia, poderão ser suspensas, mediante voto de dois terços dos 
membros da Câmara ou do Senado, as de determinados deputados ou sena
dores cuja liberdade se torne manifestamente incompatível com a defesa da 
Nação ou com a segurança das instituições políticas ou sociais." O voto seria, 
então, secreto, em virtude do art. 43. O parágrafo único do mesmo artigo 213 
cogitava da hipótese no intevalo das sessões_ legislativas. Então ••a autori
zação (3°) serã dada pelo Presidente da Câmara dos Deputados ou pelo Vi ce
Presidente do Senado" ad referendum dos respectivos plenários, convocando
se imediatamente o ramo competerite do Congresso para reunir-se dentro de 
quinze dias. A Constituição de 1967 foi mais cautelosa no particular: manteve 
a votação secreta, como mesmo quorum de deliberação, e retirou ao Presiden~ 
te de qualquer Casa do Congresso a atribuição de decretar a suspensão provi
sória da inviolabilidade de congressista. As modificações feitas nessa Consti
tuição pelas Emendas n9 1 e 11 não nos interesSariam para o problema em fo
co, uma vez que a inviolabilidade parlamentar ficou, efetivarnente, sem con
teúdo. Observe-se, porém, que não havia, com tais Emendas, necessidade de 
suspensão da inviolabilidade, porquanto, no estado de sitio como no de emer
gência, os crimes Cuja repressão mais interessa ao poder púb1ico são os previs
tos na Lei de Segurança, e estes deixaram de ser resguardados pela inviolabili
dade e, também, pela imunidade processual, porque independem de licença 
da respectiva câmara. Com a Emenda n'i' 11, a suspensão das imunidades, nes
sa hipótese, passou a ser uma redundância, porquanto nos crimes contra a se
gurança nacional, cometidos por congressistas, o· processo uindepende de li
cença da respectiva câmara". 

Um pouco mais de paciência para tratarmos da: 

IMUNIDADE PROCESSUAL 

A imunidade processual completa a material ou a inviolabilidade parla~ 
menta r. Por ela, o parlamentar fica, geralmente, amparado contra a prisão ou 
o processo penal, e outros _ _vexames que possam cria:r empecilhos à sua ativi
dade como legislador ou trazer obstáculo ao pleno funcionamento da Câma-. 
ra a que pertence. Seu fundamento é, pois, o mesmo da inviolabilidade. Se o 
juiz supremo quanto à prisão de um parlamentar ou o seu processo é a Câma~ 
ra a que ele pertence, o parlamentar também tem o direito de defender essa 
imunidade nos casos de violação. Seus traços são: I) a limitação a infrações 
penais (embora haja umas poucas exceções, no direito positivo, que a esten~ 
dem a ações civis); 2) ao contrãrio dá inviolabilidade, seus efeitos não são iii~ 
mitados no tempo. Ela apenas suspende- no caso em que a Câmara negue a 

autorização para o processo- a prescrição da ação penal. Significa, portan
to, que, finda a legislatura, a ação penal prosseguirá no seu curso; 3) a imuni
dade material é irrenunciável em princípio (se bem que haja ordenamentos 
constitucionais que admitam a renúncia). 

Um rol, mais ou menos completo, dessas imunidades abrangeria: 
I - a proibição de prisão do parlamentar, salvo em flagrante delito; 
2 - comunicação imediata da prisão à Câmara para que esta decida 

sobre a sua manutenção ou não; 
3- proibição de processo contra parlamentar, sem autorização dares

pectiva Câmara; 
4 - relaxamento da prisão ou suspensão do processo contra parlamen~ 

tar a pedido da respectiva Câmara; · 
5 - não poder o parlamentar ser incorporado às Forças Armadas sem li

cença da respectiva Câmara; 
6 - direito do parlamentar de recusar testemunhar sobre fatos que lhe 

foram confiados em virtude da sua condição de legislador. 

Do mesmo modo que fizemos em relação à inviolabilidade, devemos fri· 
sar que a relação acima é um enunciado ~6ideal" das imunidades processuais, 
do qual a realidade se aproximará mais ou menos. As espécies enumeradas 
encontram-se, porém, na maioria das COnstituições democráticas de tipo eu
ropeu (as anglo~saxônicas formam um caso à parte). Nos regimes totalitãrios, 
elas são em menor número e figuram mais nos textos constitucionais do que 
na realidade, dada a composição monopartidária dos seus parlamentos, de 
onde está ausente a oposição. 

Estã claro que, sem tais imunidades, o Governo poderia prender e afas
tar todos os parlamentares incômodos ou da oposição, ou mesmo deixar as 
Câmaras sem quorum suficiente para deliberar. Por isso, no pedido de licença 
para prisão ou processo do parlamentar, o que a Câmara deve irivestigar pri
mordialmente é se a restrição à sua liberdade pessoal se inspira em motivos 
políticos. Ê verdade que, quando a política chega a uma radicalização excessi~ 
va, vizinha da revolução ou da guerra civil, todas essas medidas protetoras do 
parlamento e, em especial, da oposição, são desrespeitadas sumariamente. 
Foi o que se viu com os expurgas dos oposicionistas na ltãlia fascista, na Ale~ 
manha hitlerista e na Rússia-stalinista. Mas, tais considerações já são de natu~ 
reza sociológica e não jurídica. Do ponto de vista do jurista, o que vale salien~ 
tar, agora, ê que as imunidades processuais comportam variações em exten~ 
são e grau. Todavia, vejamos antes a inexistência ou países das imunidades 
dessa natureza, as imunidades processuais. 

Inexistência da imunidade processual 

AssTffi ·como vimos alguns países que não conhecem a imunidade mate
rial mas acolhem a imunidade processual, o inverso ocorre em: outros, onde a 
primeira espécie existe mas falta a segunda. Praticamente, esse é o caso da 
O rã-Bretanha e dos Estados Unidos. Afreedomfrom arrest, no primeiro país, 
somente _protege contra as prisões civis. Dessa imunidade estão excluídos os 
crimes de ••traiÇão, felonia e de perturbação da ordem". A imunidade visava, 
sobretudo, a proteger contra as prisões por dívidas. Como ~stas não mais 
existem, no Reino Unido, o privilégio perdeu sua significação prãtica. Aque
las figuras delituosas passaram para a América do Norte, cuja Constituição 
diz que os Senadores e Deputados "não poderão ser presos durante o período 
de sessão das respectivas Casa-s, nem na ida para elas ou no seu regresso, exce
to nos casos de traição, felonia e perturbação da paz" (art. I, secção 6). Se
gundo Bidegain tais ofensas cobrem todas as figuras penais, mesino as de me
nor importância (3 1). 

Desse modo, a imunidade processual, nesses países, passou a ter interes
se apenas histórico, ou, nas palavras de Bernard Schwartz: ''Como a prisão 
de pessoas, pelo atual direito americano, quase nunca é autorizada a não ser 
por crimes, segue~se que o privilégio da isenção de ser preso1 outorgado aos 
membros do Congresso americano, tem apenas significação teórica" (3 2). 

(") Norma Wllding e Phi!ip Laundy, An Encycfopardia of Parliament, verbete "Prh·ilege" 
l") Veja•se Bernard Schwartz, Direito Constituâonal Amerk0110. Forense, Rio, !966, págs, 01-2, 
t '") A palavra "autorização" ê de todo imprópria, pois a Câmara ou o Senado não auwrl:al'tl a suspendo das imuni· 
dades de determinado congressista, mas a decretava. 

(H) Carlos Maria Bidegain, E! Congresso ele Estados Unidos de América, Ed. Depalma, Buenos Aires, 19.50, pág. li L 
Os crimes excetuados da imunidade s.ào trcason, relony and breaeb ofthe peace. Segundo Mall Radin, no atual direito 
norte-americano, asjefortle& "são difcrençiadas de infrações penais menores, chamadas misdemeanors, pela maio.r se· 
veridade da punição. Além da c:o:ccuçlio, tal punição, nos Estados Unidos, consiste em cncan::cramento, por maiS de 
l ano, numa prisão de Estado, em lugar de cm uma penitenciária ou ~;adeia similar" {Law Dktlonary, Oceana Publi· 
cations. N. York, 19.55, V«bcte "Felony". 
(n) Direito Constltuclolllll Americano, Forense, Rio, 1966, pâg. 80. 
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Oassificação das imunidades processuais 

Como a inviolabilidade. podemos classificar as imunidades processuais 
sob diversos ângulos de visão. Quãfito ao número de imunidades processuais 
reconhecidas, pode-se diferenciâ~las em completas e üicompletas. Quanto à 
extensão ou as espécies de processos contra os quais protege o parlamentar, 
pode~se falar em imunidade processual amplíssima, ampla e restrita. Quanto 
à sua duração, pode-se distinguir entre imunidade temporalmente ampla e 
imunidade temporalmente restrita. De referência aos delitos que dão margem 
à prisão em flagrante de parlamentares. a imunidade serâ fortemente proteto~ 
ra ou fracamente protetora. Em relação à renunciabilidade, pode distinguir~ 
se entre imunidade renunciâvel e irrenunciável. Quanto à possibilidade de sua 
suspensão em determinadas circunstâncias, as imunidades processuais serão 
suspensíveis ou insuspensíveis. Essas distinções são, em geral, de grau, e, por 
isso, a classificação é feita a fim de facilitar a exposição. 

Imunidades processuais completas - Assim dizemos quando todo aquele 
elenco de imunidades apresentado acima vem contemplado na legislação de 
um país. É o caso da Constituição de Weimar, em seus arts. 37 e 38. Aí figu
ram até o direito de recusar-se a depor sobre fatos que foram confiados ao 
parlamentar em virtude de sua qualidade de deputado e a probição de seqUes
tro dos correspondentes documentos. Na Lei Fundamental de Bonn, essas 
imunidades são reproduzidas (art. 46 e 47). A última prerrogativa é, também, 
incluída na lei ordinãria_sobre as testemunl}a~. Nessas dt,as Constituições ale
mãs, não se prevê a necessidade de licença da Câmara para a incorporação de 
parlamentar às Forças Armadas. Em democraciasjã consolidadas~ entretan
to, a incorporação às Forças Armadas seguirã as normaS-gerais, não se conce~ 
bendo que o Governo possa agir de modo discriminatório contra qualquer 
deputado, ou qualquer representante. Em o.utras sociedades pluralistas, as 
imunidades processuais estão geralmente inscritas de modo ou completo ou 
satisfatório para que o parlamento possa funcioriãi'--normalmente. A partir da 
Constituição de 1934- excetuadas a de 1937 e a de 1967, esta agravada com 
as modificaçõeS das Emendas n9S 1 e 11 -, o Brasil tem conferido um elenco 
de imunidades formais abrangente do essencial. Se na Constituição de 1934, 
de 1946 e de 1967, não se registra o direito de recusar~se a depor sobre fatos 
que lhe foram confiados em razão da sua qualidade de parlamentar, este não 
deixa de possuir tal direito nos termos do art. 207 do Cócfigo de Processo Pe
nal, que protege mesmo o cidadão comum nas situações {lele previstas. isto é, 
chega a proibir o testemunho de pessoas que, por ofício, profisSão Ou rninis~ 
tério, tiveram conhecimento dos fatos que estão sendo investigados. 

Imunidades processuais incompletas - Catalogamos sob essa .denomi
nação as Constituições que não concedem toda a lista de imunidades formais. 
Em vãrios países, somente se cuida de proibir a prisão (exceto em flagrante) 
ou o Processo Penal contra parlamentares sem licença da sua Câmara. - A 
Constituição Soviética de 1977, em seu art. 118 (reproduzindo o art. 52 da 
Constituição de 1936), é suci-nta ao disciplinar a imunidade formal: uum De
putado do Soviet Supremo da URSS não pode ser processado ou preso nem 
sofrer uma penalidade judicial sem o consentimento do Soviet Supremo da 
URSS ou, no intervalo de suas sessões, serri 6 consentimento do Presidium do 
Soviet Supremo da URSS". Fórmulas semelhante encontramos em algumas 
das chamadas democracias populares que seguem o modelo soviético. Por 
exemplo, a Constituição húngara de !949 (art. 11, 11) e a romena de 1948 (art. 
59).- A Constituição da Polônia de 1935, então sob uma ditadura da direita, 
também é sumária na mesma ri:Iãtéria. Limita-se a prescrever que uos deputa
dos gozam apenas das imunidades indispensáveis à sua participação nos tra
balhos da Câmara dos Deputados't (art. 41, n'i' I). Um exemplo de casa temos 
na Constituição de 1937, cujo art. 43 assim reza: .. Durante o prazo em que es
tiver funcionando o Parlamento, nenhum dos seus membros poderâ ser preso 
ou processado criminalmente sem licença da respectiva Câmara, salvo caso 
de flagrante em crime enafiançâvel''.- A Constituição de 1967 cerceou, po
rém, a imunidade processuait ao estabelecer que a deliberação sobre a licença 
para processar congressistas deverá ser tomada no prazo de 90 dias, findos os 
quais o pedido será automaticamente incluído em ordem do dia. Se, depois de 
quinze sessões ordinárias consecutivas, perdurasse a falta de deliberação, a li
cença seria considerada corno concedida. A Emenda n9 I retirou essa licença 
tãcita, mas, em compehSàÇãõ, silenciou sobre a obrigação de a autoridade 
coatora, comunicar, dentro de 48 horas, a prisão em flagrante, a fim de que a 
Câmara interessada sobre ela resolvesse, por voto secreto, e autorizasse. ou 
não. a formação da culpa. A Emenda n9 II enfraqueceu ainda mais a imuni
dade processual. O processo nos crimes contra a segurança nacional deixou 
de depender de licença do respectivo ramo do Congresso; a licença tãcita teve 
o seu prazo encurtado para 40 dias sem deliberação, houvesse ou não inclu
são na ordem do dia; a votação deixou de ser secreta no caso de decisão relati
va à prisão em flagrante. 

Imunidade processual amplíssirna- Assim apelidamos aquela que esten
de a sua proteção até às ações civis, e não apenas às penais. h figura quedes
toa do conceito doutrinârio de tal imunidade. Contudo. aparece em algumas 
Constituições, como, por exemplo, a da Bolívia de 1945 (art. 53), disposição 
mantida na reforma de 1947 (art. 52); a de E! Salvador, de 1886, art. 65, man
tido na reforma de 1945, (imunidade supressa, porém, na Constituição de 
!950); a de Panarnã, de !946, art. 114, conservado na reforma de 1956; a de 
Honduras, de 1936, art. 98, n9 2, dispositivo que passou para o art. 185, 4', da 
Constituição de 1957; a da Nicarãgua, de 1948, art. 125, n9 3, e na Consti
tuição de 1950, art. 140, § 3•. O Projeto de Constituição do Império brasileiro, 
elaborado pela Constituinte de 1823, também admitia a imunidade formal 
contra ações civis (art. 73). 

Imunidade processual ampla -E. a que protege contra todas as infrações 
penais. Por ser a mais comum, dispensa exemplos. Vêmo-lo em todas as 
Constituições brasileiras, até a Emenda n9 11 à Constituição de 1967, que ex
cluiu da imunidade processual os crimes contra a segurança nacional. 

Imunidade processual restrita - Não resguarda contra todos os ilícitos 
penais, mas, sim contra determinadas espécies deles. O exemplo clássico é o 
da França, onde essa imunidade só existe nos casos de crime e delito, 
excluindo~se as contravenções (33). Isto provém do fato conhecido de que o 
Direito- Penal Francês adota uma divisão tripartida dos ilicitos penais, ou se
ja, entre crime, delito e o que chamamos de contravenção. Isso vem definido 
no art. 1' do Código Penal Francês. O Código Penal Alemão também adota 
termos quase equivalentes, numa divisão tripartida: delitos graves, delitos 
menos graves, e o que chamamos de contravenções; porém concede a imuni~ 
dade contra todos os delitos, contra todos os ilícitos penais, ao contrãrio do 
que faz a França, que exclui as contravenções. Reza o art. 26. § 29, da atual 
Constituição francesa: uNenhum membro do Parlamento pode, durante o 
período de suas sessões, ser processado ou preso em matéria criminal ou cor
recional, sem autorização da Assembléia a que pertence, salvo em caso de fla
grante delito". É a mesma norma da III República (Lei Constitucional de 16 
de julho de 1875) e da IV República (art. 22 âa Constituição de 1946). A 
Constituição de E! Salvador, de 1866, reformada em 1945, faz uma distinção 
entre delitos graves e delitos menos graves, dispondo: uPelos delitos graves 
que cometem desde o dia da eleição até o recesso, (os Deputados) só poderão 
ser julgados pela Assembléia, para o exclusivo efeito de destituir o culpado e 
submetê~ lo aos tribunais comuns. Pelos delitos menos graves e faltas que co~ 
metam durante o mesmo período, serão julgados pelo juiz competente, mas 
só poderão ser detidos, presos ou chamados a depor depois do recesso" (art. 
65). A Constituição de 1950 manteve essa discriminação, com modificação 
quanto ao julgamento, limitando~se a Assembléia, no caso de delitos graves, a 
permitir o processo (art. 44). 

Imunidade processual temporalmente ampla - É aquela que ampara o 
parlamentar durante toda a legislatura ou até por mais tempo. Muitas consti~ 
tuições não prevêem o início e o término da imunidade processual. deixando 
a matéria para a lei ordinâria ou (o que não nos parece recomendável) para o 
regimento interno. No Continente europeu, quando hã silêncio na Consti
tuição e na lei, geralmente se deve entender que a imunidade processual vigo
ra, sem interrupção, durante todo o mandato, ou seja, mesmo nos recessos 
dentro da mesma legislatura. A Constituição francesa de 1946 estabeleceu a 
vigência da imunidade durante o mandato (art. 22), dispondo de igual modo 
a atual Constituição espanhola (art. 71, § 29). Nossa Constituição do Impêrio 
seguia a mes111a norma, dizendo: "durante a deputação". Com a República, 
as nossas CorisfituiÇões liberais estendefãm m-ais a duração da imunidade. Na 
Constituição de 1891, essa prerrogativa ia desde o recebimento do diploma 
até a nova eleição, - fórmula que não nos parece feliz, porque a nova eleição 
poderia verificar-se ántes de finda a legislatura. Teriamos, assim. parlamenta
res sem imunidades processuais desde a eleição para a nova legislatura até o 
fim da legislatura em curso. Na Constituição de 1934, a imunidade se estendia 
desde "o recebimento do diploma até a expedição dos diplomas subseqUen
tes" (art. 32),- o que poderia acarretar a mesma situação referida, hã pouco, 
se a diplornação dos novos congressiStas se realizasse antes de expirado o 
mandato dos parlamentares da legislatura findante. Tal falha não foi corrigi
da com a fórmula usada em 1946 e 1967, modificida com a Emenda n'i' 1, e 
restabelecida na Emenda nfil 11: "Desde a expedição do diploma até a inaugu
ração da legislatura seguinte". O inconveniente apontado poderia acontecer 

(H) A Fmnça ado ta, como se sabe, a tripartição das infrações penais, definindo-as no ar\. ]Y do C <i <:liso PenaL "'A ln· 
fração que as leis punem com p~nas de policia é uma contravenção. A infraçào que a~ leis punem com ptnas corre· 
clonai~ é~ delito. A infraçiio que as leis p_unem ~om uma pena aflitiva ou infamante i: um crime". Es.sa tripliddade 
também ex1ste na Alemanha Federativa. CUJO Cód1go Penal, em seu art. ]Y, faz diferenciações equivalenl<:s. em linhas 
gerais. b <:lo Código fran~. O Código germânico distingue, segundo a natureza e grau das penas. entre ddito muito 
grave {Verbreehen), delitos <:lt menor gravidade (Vergeh~:n) c contrnvenções (Vebertretunger). Toda v la, a imunio.ia· 
de, processual, difetentement<:: do que sucede na França, abrange tcdas essa~ espécies de ilídto penal. 
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no início e no fim da legislatura durante a qual se processaram as eleições: 
parlamentares com mandato, mas sem imunidade processual, a não ser que se 
adote a conclusão de que tanto os parlamentares prestes a deixar a Câmara 
como os novos gozariam dessa prerrogativa- o que soa algo estranho, mas 
nos parece a única interpretação cabíveL 

Imunidade processual temporalmente restrita - .E: a que só vigora no 
período das sessões, desaparecendo nos recessos. Temos os exemplos da 
ConstitUição vigente da França, (art. 26),_que retómou, nesse ponto, critério 
da III República; o da nossa Constituição de 1937 (art. 42: .. Durante o prazo 
em que estiver funcionando o Parlamento ... "). Na Emenda n9 1 à Consti~ 
tuiçào de 1967, o prazo era um pOUco mais longo: "Durante as sessões e 
quando para elas se dirigirem ou delas regressarem ... " (art. 32, § 19). 

Quanto às iriffações penaiS ein queaprisão em flagrante é legitimada, di
vidimos a imunídade processual em fortemente protetora e fracamente prole
tora. Na primeíra cãtegoria,- acham-se as Constituições que só permitem pri
são em flagrante de parlamentares nos crimes de penas mais graves. A Consti
tuição do Império brasileiro era desse gênero, pois só admitia a prisão uem 
flagrante delito de pena capital". Com a abolição da pena de morte na Re~ 
pública (só existente na legislação militar em tempo de guerra), a prisão em 
flagrante de parlamentares se restringiu aos crimes inafiançáveis. Só a Emen~ 
da n9 I à Constituição de 1967 se desviou desse critério, permitindo o flagran~ 
te em "crime comum ou perturbação da ordem" (art. 32, § 1""). A Emenda n~' 
li restabeleceu a tradição republicana, no particular. 

Imunidade fracamente protetora - Emprege.mos essa denominação para 
os casos em que o flagrante de parlamentar é permitido em qualquer ínfração 
penal. É o que vemos com mais freqUência nas Constituições. A Lei Funda~ 
mental de Bonn exige o consentimento da Câmara para a prisão de deputa~ 
dus, ''a não ser que sejam detidos em flagrante delito ou no curso do dia se
guinte" (art. 46, § 2). 

Quanto à possibilidade de renúncia da imunidade processual, a regra é a 
irrenunciabilidade pela própria natureza da prerrogativa, que é de ordem fun
cional, cabendo somente à Câmara a decisão sobre a conveniência, ou não, de 
ser concedjda a licença para a prisão e processo do parlamentar. A admissão 
da renúncia é, pois, espécie anómala, que contraria o conceito da prerrogati~ 
va. Conflecêmo-la, porém, na Constituição de 1891, que determinava a obri~ 
gação de a autoridade processante remeter os autos à Câmara respectiva, 
"para resolver sobre a procedência da acusação, se o acusado não optar pelo 
julgamento imediato" (art. 20). A Constituição de Costa Rica, de 1947, tam
bém admite a renúncia (art. 110). 

Relativamente à manutenção ou suspensão desta imunidade em circuns
tâncias excepcionais, como o estado de sítio, vale tudo que dissemos sobre o 
mesmo problema de referência à inviolabilidade parlamentar. Isso porque as 
Constituições costumam usar a palavra "imunidades" sem adjetivação, ou se
ja, em c-arãiei get'àl, quando proíbem ou permitem a sua suspensão em tais 
conjuntUras. 

Na análise da imunidade formal, é relevante também o modo de votar a 
licença para prisão ou pro-cesso de parlamentar. A votação secreta e por 
maioriã Qualificada - por dois terços ou pela maioria absoluta dos campo~ 
nentes da Câmara - protege mais as minorias do que o voto a descoberto e 
por simples maioria dos presentes. 

Aqui terminamos essa enfadonha e, por conseguinte, monótona expo
sição devido à aridez quase scimpre da colocação em termos jurídicos. 

Mas, as imunidades parlamentares são assuntos dos mais empolgantes 
sob o ponto de vista do historiador, do sociólogo, do estudioso de política em 
geral, porque ainda que de passagem nós vimos que nelas está o fulcro dos re
gimes representativos. E vimoS- aspectÕS às vezes dramáticos da história d"e 
vários povos. Vimos como a GUerTa Civil, n~ maior Guerra Civil da Inglater~ 
ra, não foi provocada - jã estava se ,Serando, vamos dizer assim, em ges
tação, naquele conflito entfC o Rei e O Pãrlamento- mas se inicia com odes
respeito às imunidades dos parlamentares, naquela tentativa de Carlos I de ir 
até a Câmara querer prender os parlamentares oposicionistas. Vimos cOmo 
os revolucionários franceses, convocados primeiro para os Estados-Gerais e 
transformaram os mesmos - e podemos dizer que com essa transformação 
está feita a Revolução Francesa, ou se inicia a Revolução Francesa. Num 
Parlamento moderno se desvinculado ~_o mandato imperativo, a votação já 
não seria por uma espêcie de parlamento tricameral; clero, nobreza e povo, o 
primeiro, Estado, o segundo, Estado e o terceiro, a burguesia, porque se as
sim fosse feito, os votos seriam tomados separadamente e a burguesia quase 
sempre perderia, quando os primeiro e-segundo Estados estivessem de acor
do. Seriam dois votos contra um. Perder-se-ia todo o esforço feito na campa
nha eleitoral por parte do terceiro Estado, que foi a sua reivindicação teimosa 
até obter o assentimento do monarca, de que tivesse tantos representantes 
quanto fosse, pelo menos, o número de representantes da nobreza e do clero 

reunidos. Não teria sentido essa conquista, se a votação não fosse por cabeça, 
mas no sistema antigo. 

-Quando eles desobedeceram a ordem monárquica, para que eles se reu
nissem segundo o velho sistema tricameral; clero, nobreza, câmara dos Esta~ 
dos, eles trataram logo de estabelecer que os deputados eram inviolãveis e 
usaram essa mesma expressão. Como já dissemos aqui, é a expressão, tam~ 
bém, que os monarcas usavam: "os monarcas são inviolâveis". 

No Brasil, na primeira República, todos aqui conhecem e, sobretudo, es
tamos aqui em frente de um jurista, o ex-Deputado Rubem Nogueira, meu 
prezado e querido colega de faculdade e de parlamento provinciano, como os 
momentos mais dramáticos da vida da Primeira República foram durante o 
Estado de Sítio, a COristítuição de 1891; não permitia a suspensão das imuni~ 
dades durante o estado de sítio, mas, sobretudo, debaixo da ditadura de Flo
riano, ela não respeitou de modo algum essas imunidades e vimos como a fi~ 
gura de Rui Barbosa cresceu na impetração de seus famosos habeas corpus, 
inclusive para adversários dele próprio. 

Na segunda República, vimos como um dos momentos, também, mais 
agitados vividos pela Câmara dos Deputados Federais, foram aqueles em que 
se discutia a licença para a prisão do Deputado Carlos Lacerda, por ter lido 
um documento que foi considerado secreto. Mas leu da tribuna da Câmara e 
ele estava coberto, por conseguinte, da inviolabilidade. 

Isso foi na Quarta República. A classificação é: Primeira República ou a 
República velha, a Segunda República até 1937- alguns autores variam- a 
Terceira República, para mim, é o Estado Novo- não sendo monarquia se
rã República -, a Quarta foi até 1964- e nós, agora, estamos na Quinta Re
pública. Como esta Quinta República mudou de feição, na realidade quase 
que houve uma nova Constituição, uma modificação na essência da vida polí
tica e, sobretudo, da vida parlamentar, com o caso Márcio Moreira Alves, 
que foi um problema, também, de inviolabilidade parlamentar, e um doses
topins para a Emenda n"" I, e que foi garroteadora, como todos sabem, até 
por experiência- própriã, do Parlamento. 

Atualmente, também, estamos vivendo um problema assim, que põe em 
suspenso a vida política e sobretudo a vida do Congresso brasileiro, com o 
caso de João Cunha. Por isso, discutir-se um problema como esse, como estã 
fazendo a Comissão Mista, parece-me um ato altamente meritório, porque é 
atê educativo. A esses assuntos que foi-am aqui discutidos, que foram elabo
rados, creio que se deveria dar a mãxima publicidade, não apenas a publicida
de para o grande público que, às vezes, é desinteressado disso, mas para os 
que de mais perto sentem esse problema;-como os Vereadores, os Deputados 
Estaduais e os próprios Congressistas_. 

Aí poderíamos chegar ao ponto de que essa ação educativa surtisse al
gum efeito -isso seria a máior felicidade nossa, e que fossemos poupados de 
dr~mas políticos, dramas sangrentos, alguns dos quais já nos referimos, como 
o caso da guerra civil, a maior guerra civil da Inglaterra. 

Ouvi dizer que esta torre aqui do Congresso foi construída pelos seus ar
quítetos desse modo, para significar que esse era o poder supremo, quase que 
como uma idéia assim do Parlamento inglês. Os outros poderes não chega
vam a essa altura ou, pelo menos, a sede dos outros poderes, tanto a do Palá
cio do Planalto, como a do Supremo Tribunal Federal. Certamente que não 
se pode chegar a esse extremo, essa é mais uma figura arquitetônica, porque 
creio que hoje, em todos os sistemas, mesmo aqueles mais democráticos, hã 
uma visível liderança do Executivo. Hã liderança até mesmo quanto aos pro
jetas de lei. No Parlamento inglês, isso é mais compreensível, aliás, porque o 
sistema é parlamentarista; quase que só -passam os processos de origem gover
namental partindo do gabinete. Os projetas dos Deputados isolados, quase 
sempre são engavetados, e raramente passam. E mesmo na Constituição 
norte~americana, isso é visível, onde a Constituição hão dá formalmente o di
reito de iniciativa ao Presidente da República, mas nós sabemos que por uma 
evolução natural do regime, os projetas que passam são, geralmente, aquelas 
mensagens que são transformadas em projetas pela Liderança do Governo e 
eles, então, podem ter uma tramitação mais rápida. 

Se isso Se der, creio que essa torre não deveria ser tomada no sentidO de 
que o Parlamento tudo pode, como no caso da Inglaterra, no nosso caso, o 
Congresso. A única COnstituição, que não devemos nem usar, porque talvez 
seja um pouco agoureiro o nome .. Parlamento" aqui no Brasil, porque a úni
ca Constihiíção que usou a expressão "Parlamento .. foi a Constituição de 
1937- a do Império usou ~·Assembléia Geral" e as demais usaram a expres
são "Congresso." 

Creio que se chegarmos a uma concepção em que essa liderança do Exe
cutivo não signifique uma anulação, nem mesmo um esmagamento dos ou
tros poderes, mas sim uma equiparação, dando, por exemplo, se a tarefa le
gislativa diminuiu muito em todos os parlamentos, mesmo os democráticos, 
em compensação a tarefa fiscalizadora, a tarefa de controle dos atas legislati· 



- Setembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 6 4329 

vos, essa tem crescido muito na América, a ponto de um autor ter escrito com 
o título de "Governo por Investigação", um livro para caracterizar o atual 
governo norte-americano. 

Com essas palavras, para que a Comissão tenha o melhor êxito e o Con
gresso Nacional possa solucionar da_ maneira mais feliz possível, da maneira 
mais pacífica, fazerido honra à vida política brasileira, termino esta ârida ex
posição, agradecendo a excessiva paciê-ncia de todos que deixaram outros afa
zeres para dar-me esta grande honra de ouvir estas palavras. Muito obrigado. 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Passamos, então, à segun
da parte da nossa reunião, que é exatamente a dos debates. De imediato con
cedo a palavra ao nobre Deputado João Cunha, que jâ a solicitou. 

O SR. JOÃO CUNHA - Sr. Presidente, Sr. Relator da Emenda das 
prerrogativas, Sr. Professor Nelson de Souza Sampaio: 

Foi com muita honra e com o espírito que foi imbuído em minha ge
racão. que assisti e ouvi ao lado dos Srs. Deputados e Senadores, as ponde
fações de V.S• no que respeita ao problema das inviolabilidades do Parlamen
to. 

Efetivamente, impõe-se de início, em rápida intervenção que pretendo 
fazer aqui, a afirmação de que não há enfado e nem paciência para ouvir pa
lavras como as de V. S!-, por parte dos democratas. Nós efetivamente temos o 
coração efusivamente alegre por sabermos que consciências como a de V. S• 
sobrepairam a este momento de lusco-fusco do que se pretende seja a demo
cracia brasileira. E depois de ouví-lo como nós o ouvimos, impõe-se também, 
em segundo lugar, dizer que o Brasil recomeça, mercê de um esforço de todo 
o seu povo e de consciências como a de V. S•, depois de muitos sacrifícios, de
pois de torturas a que fomos submetidos moral e fisicamente no curso de 16 
anos, depois de um processo de terror oficial colocado como manto_ sobre as 
consciências desta Nação, depois de tanta ausência de liberdade, depois de 
tantos exílios, depois de tantos banimentos, depois de tantas prisões políticas, 
depois de tantas promessas desmaiadas e não cumpridas pelos que detêm o 
poder, hã 16 anos, o Brasil recomeça a reaprender velhos valores democráti
cos, a reaprender, a passar a viver e sentir o gosto de velhos valores esqueci
dos no baú do medo, pelo terror oficial imposto a todos nós, pela despoliti
zação, pela massificação, pela desconscientização, pela globalização total 
desta Nação, no curso de década e meia. 

Recomeçamos agora, Professor, e esta recomeçada impõe sacrifícios, 
esse recomeço de história impõe a todos nós reflexões sobre o que foram os 
últimos momentos vividos pelo mundo ao final da última conflagração mun
dial. A nossa geração nasceu ao som dos últimos tambores da II _ÇJrande 
Guerra Mundial, a nossa geração mergulhou nos espaços da liberdade que 
foram conquistados pelos cadáveres dos que ficaram nos campos da Europa, 
pelo terror do nazismo e do fascismo. E nossa geração esperava ·que esse ter
ror nazista e fascista pussesse parada e ponto na·quele rnónlento de confiteor 
mundial em que as nações reunidas propunham a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. 

Mas, a nossa geração viu também, depois disso, os aspectos terríveis do 
que é capaz o homem com a sua ferocidade solta contra o seu irrnã_o. _l'lós as
sistimos depois a Coréia, e vimos depois a Biafra, e viril os depois Budapest, e 
vimos depois Praga, e vimos depois o Vietnam do Norte e· do Sul, o Cambod
ja e o Láos. Vimos, depois, a Indonésia, com os seus2 milhões de mortos em 
nome da loucura anticomunista, vimos depois a América Latina, a África. Vi
mos depois o Chile aqui do Sr. Pinochett, vimos depois a Argentina do Sr. Vi
della, vimos, agora, a Bolívia do Sr. Meza e temos visto todo esse espetáculo 
de brutalidade, de truculência, de violências praticãdas -pelo homem contra o 
homem, em nome de valores ultrapassados e pelos quais o homem jurou na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Quando ouvimos a palavra de V.S•, Professor Nelson de Souza Sam
paio, nós a ouvimos inseitos num contexto de um quadro em que a Nação 
procura se reencontrar com velhos valores e, feliz ou infelizmente, situados 
nesse contexto, mercê da ferocidade ainda solta contra o Parlamento, coloca
dos neste contexto histórico, eu não me levanto aqui para defesa do meu 
mandato, nem tampouco dos mandatos dos Srs. Deputados, nem tampouco 
dos mandatos dos Srs. Senadores e, nisso, repito Raul Pila- eu me levanto a 
cada vez que me levantar, para a defesa das instituições deste Parlamento e da 
inviolabilidade da tribuna que é do povo, não pertence a esses detentores do 
poder, nem a nós, mas pertence exatamente à consciência da Nação, que se 
expressa pelo voto secreto, outro instituto na configuração de lideranças 
como aqui representamos neste Parlamento, para dizer quando me levanto, 
Prof. Nelson de Souza Samp-aio; eu que sou hoje buscado pela pretensão pu
nitiva do Poder Executivo nas expressões da Lei de Segurança Nacional, no 

esquema de comportamento de conduta, da norma do art. 33 e do art. 36, 
analisadas por V.Sf- hoje aqui. 

Eu gostaria de afirmar, em quarto lugar, que me espanto, Prof. Nelson 
de Souza. Por isso é que a nossa paciência seria de tardes inteiras ouvindo-o. 
A Nação precisava ouvi-lo em todos os recantos, ao invés da novela das 19,30 
horas ou das 20,00 horas da Globo hoje à noite, deveria V, S• estar falando à 
Nação, ensinarido e pregando à Nação. 

O SR. NELSON DE SOUZA SAMPAIO -Todos dormiriam, se me 
permite. 

O SR. JOÃO CUNHA - Não acredito. Dormiriam os autocratas, os 
autoritários, se indignariam os arbitrários, os ditadores. Mas a Nação liber
tãria, que pulsa e vibra nos seus estudantes, nos seus jovens, intelectuais, ar
tistas, cientistas, esta Nação, a Nação dos operários, dos trabalhadores ru
rais, estaria atenta ouvfn-do V. Sf- como eu, pensando representá-la em parte. 
Estou aqui ouvindo V. S• para dizer, também, que fico contristado quando 
ouço vozes no Parlamento, e ainda ouço muitas vozes no Parlamento -não 
ao arrepio de qualquer preocupação pessoal ou de medos pessoais, que não 
os tenho, acho até que uma Nação que não tenha filhos capazes de sacrifícios 
por ela, não merece o nome de Nação e assumir historicamente as posições 
dos sacrifícios a que possam ser submetidos-, mas ouço vozes _no Parlamen
to discutirem quanto ã. -restrições ou n1o da inviolabilidade da tribuna. Parla
mentares eleitos pelo povó, e se nós tivéssemos aqui um sistema norte
americano do povo cobrar esse mandato, certamente não estã.riam ocupando 
mandatos populares. 

Mas, como é o foro da consciênCia que- determina neste regime brasilei
ro, ainda, eu ainda ouço vozes de parlamentares que discutem neste momento 
de reaprendizado, se a inviolabilidade deva ser restrita ou não; ouço, como 
ouvi de Afonso Arinos de Melo Franco, velho udenista sobre o qual estabele
ci as restrições mais atrevidas quando o ouvi propor o absurdo que não seco
meteria contra mim - e me parece que Sócrates, na antiga Grécia, já teria 
dito algo assim para os seus julgadores, quando dizia-lhes que lhe permitis
sem viver o seu tempo de vida, que era restrito, e não cometessem esse crime 
contra Atenas, - ouvi Afonso Arinos dizer que nós poderíamos, quanto a 
emenda das prerrogativas, excepcionar o caso dos processos pendentes, fixan
do critérios de excepcionalidade para o caso único, que ê o do Deputado João 
Cunha. 

Evidentemente, que é lamentável ouvir daquele que constituiu um aspec
to de outras pãginas históricas deste País, que esteve presente lã, tal tipo de 
concessão, em nome não sei de que interes-se, de filho embaixador neste ou 
naquele país a serviço do regime atual, ou se em nome de uma convicção pes
soal, na qual não acredito. E aqui no Parlamento brasileiro, onde nós teremos 
a oportunidade de assistir a sua posição, porque ele deverá assumir uma po
sição até o dia 17 de outubro -deste ano, com referência às suas próprias prerw 
rogativas, a inviolabilidade da tribuna que é do Parlamento. E aí nós sabere
mos, então, se mergulharemos num tempo democrático, nascido da consciên
cia do Parlamento, conquistado pelo Parlamento ou se continuaremos imer
sos nessa noite trágica a que a Nação foi submetida por 16 anos. 

Quando ouço V. S• - faço essas cons~derações para fazer uma inda
gação que se insere no corpo da defesa que o ilustre Prof. Heleno Clãudio 
Fragoso apresentou corno resposta nessa fase preliminar de, expansão da pre
tensão punitiva dos detentores do poder quanto ao caso em que estou enreda
do -, gostaria de afirmar a V. S• qtie o Parlamento brasileiro, pelos seus de
mocratas, tem obrigação neste momento, obrigação histórica consigo mes
mo, com o seu povo, de contrariar aquilo, da mesma forma como contrariou 
em tempos muito mais difíceis, aquele Presidente do Parlamento Inglês diante 
de Carlos I. Como deveria ser difícil a um homem diante do poder de um rei 
naquela época, sem a televisão, sem a imprerisa, sem a discussão ... 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Comunico a V. Ex• de que 
dispõe apenas de 5 minutos, e jã ultrapassou o seu tempo. 

O SR. JOÃO CUNHA- Não sabia do tempo que me era deferido. 10 a 
primeira -reunião de que participo, e me penitencio diante de V. Ex•, Sr. Presi
dente. 

Mas, encerrando, recordo-me da citação de Carlos I, que buscava cinco 
parlamentares no recesso do Parlamento, e o presidente, de joelhos, disse-lhe: 
"Não tenho palavras, olhos e ouvidos. Não posso dizer." Bem contrário do 
que o Parlamento brasileiro assistiu recentemente, quando numa fase proces
sual em que a imunidade me cobria como me cobre por inteiro, como cobria e 
cobre por inteiro ainda o Parlamento, a Câmara dos Deputados, a Presidên
cia da Câmara dos Deputados, atendendo a um pedido incabível na época, 
entregou documentos, gravações, fitas, textos, ao outro Poder que era movi
do pelo Poder Executivo. 
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Veja, Sr. conferencista, o Brasil parece que anda para trâs nas mãos deste 
regime, anda para antes de 1680 e pouco na Inglaterra, retroage no tempo ao 
invés de avançar para o futuro nas mãos dessa gente. Pois bem t Pois bem, 
quero indagar de V. S', penitenciando~me terrivelmente, também, por ter esse 
atrevimento que tive, Sr. Presidente; quanto ao art. 33, que é uma norma de 
direito- comum. Art. 33 da Lei de Segurança Nacional: .. Ofender a honra ou 
dignidade do Presidente da República, Vice-Presidente da República, Minis
tro de Estado etc ... , até Interventores de Territórios ... " 

Como norma comum, decorrente de um decreto que não foi nem refe
rendado pelo Congresso Nacional, que o deixou ir por decurso de prazo, se 
ela tem - e ela tem, como norma comum, de lei comum - o condão de 
sobrepairar a norma constitucional vigente no que respeita a imunidade es
tendida sobre os crimes chamados contra a honra? Acho que fui claro. 

Em nome da Liderança do Partido dos Trabalhadores que represento 
aqui neste instante, qüéro homenagear V. S' e dizer do profundo agrado, da 
simpatia e do respeito que estamos imbuídos diante de sua figura, de sua pa
lavra e de suas posições. 

O SR. NELSON DE SOUZA SAMPAIO -Agradeço ao Deputado 
João Cunha essas expansões de bondade das quais acaba de se utilizar. E 
quanto ao problema que ele formula, em termos jurídicos a situação ê esta: a 
Lei de Segurança Nacional estabeleceu entre as suas 56 figuras, essa da difa
mação, injúria ou calúnia contra o Presidente da República até Governadores 
dos Territórios. E como isso está na Lei de Segurança Nacional, não há um 
conflito - estou falando em termos jurídicos e não fazendo nenhum julga
mento de valor sobre o caso em tela, mas em tese e em termos jurídicos, e 
como a Constituição estabelece que não há nem sequer inviolabilidade, e 
muito menos há imunidade processual. 

Diz o art. 32: ••os Deputados e Senadores são invioláveis no exercício 
dos mandatos por suas opin.IÕeS,-palavras e votos, salvo no caso de crime con
tra a segurança nacional." E sobre o aspecto processual diz que: "Os crimes 
contra a segurança nacional independem, para o seu processo, até de licença 
da respectiva Câmara." Por conseguinte, conflito estritamente em termos de 
inconstitucionalidade, não há. 

Agora, há o problema de uma posição valorativa de se qualquer injúria, 
calúnia, constitui um crime contra a SegUrança naciOnal, ou deve constituir 
simplesmente um crime comum. Aíjã é o Judiciário quem vai decidir. Primei
ro, se houve o animus injuriandi, o animus caluniandi e o animus difamandi -
se houve realmente isso. Em segundo lugar, se essas palavras realmente põem 
em perigo, se de fato ter-se dito alguma coisa que pudesse susceptibilizar ou 
melindrar a A, a B, ou a C, ou a algum detentor do poder, põe realmente e 
efetivamente em risco a segurança naciOnal. Isso é que o Judiciário deve real
mente examinar; esses dois aspectos, ao meu ver. 

O SR. JOÃO CUNHA- Eu apenas fiz a questão, permitindo-me meio 
minuto, porquanto a Emenda Constitucional n<? 9,- eu fiz em tese, porque 
interessa ao Parlamento essa discussão também- quando previa o problema 
da inviolabilidade das Imunidades, afirmava que os Deputados e Senadores 
são invioláveis por palavras, votos e opiniões, salvo nos crimes de injúria, ca~ 
lúnia e difamação, os três que se enquadram no Código Penal como ''Crimes 
contra o património da Honra" e nos crimes de Lei de Segurança Nacional. 
A ConstituiçãO vig-ente vinda pela Emenda n<? 1 I, votada em 1978, diz que, 
como V. S• leu, que os Deputados e os Senadores são invioláveis por suas pa
lavras, opiniões e votos, salvo nos crimes contra a segurança nacional. E es
tende o manto sobre os crimes contra a honra; eles estão excluídos e a inviola
bilidade aí se apresenta como absoluta quanto aos crimes contra a honra. 
Agora, a pergunta é a seguinte: um Conteúdo normativo de decreto, de norma 
inferior, de norma comum, sobrepaira, tratando-se de delito contra a honra? 
O art. 33, lesaria, ele poderia estar sobrepairando a norma constitucional, que 
estende a imunidade sobre esses delitos contra a honra? 

O SR. NELSON DE SOUZA SAMPAIO- O problema é que a Lei de 
Segurança Nacional cataloga entre as suas figuras esse ... 

O SR. JOÃO CUNHA- Mas ele é uma lei comum também. 

O SR. NELSON DE SOUZA SAMPAIO- Mas a Constituição diz Lei 
de Segurança Nacional. O problema está em que a Lei de Segurança enqua
drou isso. 

O SR. JOÃO CUNHA- É, fica confuso porque elas ficam no mesmo 
ponto, no mesmo equilíbrio. 

O SR. NELSON DE SOUZA SAMPAIO- Como está aí caberá ao Ju
diciário examinar esses dois aspectos, se houve realmente injúria, calúnia, di
famação, e se também ela, mesmo havendo, puser em perigo, em risco, a se
gurança nacional. Se não houve, desclassifica o crime para ser comum e, aí, se 
desclassificar, cairâ dentro da inviolabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Diante da fundamentada e 
minuciosa explanação do Professor Nelson de Souza Sampaio, não havendo 
mais nenhum parlamentar que deseje fazer indagações, antes de encerrar os 
nossos trabalhos, passo a palavra ao Senador Aloysio Chaves, que fará o 
agradecimento pela presença do nosso conferencista. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o 
eminente Presidente desta Comissão já realçou, no início dos nossos traba
lhos, a personalidade invulgar, diria mesmo excepcional, do Professor Nelson 
de Souza Sampaio, chamado a proferir no Congresso uma exposição a respei
to dos problemas das prerrogativas do Poder Legislativo~ Não preciso men
cionar dados contidos no Curriculum vitae do eminente professor, porque só 
o fato de uma Comissão Mista do COngresso convidá-lo para fazer uma ex
posição dessa natureza, já constitui a demonstração cabal e plena da sua alta 
competência e notório saber jurídico. 

O SR. NELSON DE SOUZA SAMPAIO- Bondade de V. Ex• 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Estamos aqui, portanto, para enumerar 
os méritos de ordem intelectual e, como cidadão que exorna a personalidade 
de V. S' e o coloca neste momento no País, como um dos juristas mais conspí
cuos, como um constitucionalista magnífico e já provado na cátedra, nos 
congressos e conferências internacionais, na condição de Consultor da OEA, 
como Diretor da Faculdade de Direito da Bahia, como responsável pelos seus 
cursos de pós-graduação na área do Direito e, sobretudo, por dois grandes 
trabalhos com que V. S' brindou as letras jurídicas nacionais: O poder dare
forma constitucional, publicado na sua Bahia em 1961, e o Prólogo â Teoria do 
Estado. Ideologia e Ciência Põl!tica, cuja segunda edição foi encampada pela 
Revista Forense em 1960, se não estou equivocado, além de grandes e numero
sas conferências feifas por V. S• no Brasil e no exterior. Entre elas, destacaria 
O Brasil e a Democracia, para o Instituto dos Advogados do Rio Grande do 
Sul. 

Mas a exposição que V. S' fez hoje nesta Comissão, densa, erudita e bri
lhante, vai ficar nos Anais desta Casa e nas letras jurídicas nacionais, como 
uma das peças mais completas, um dos estudos mais bem feitos a respeito das 
imunidades parlamentares. 

Felicíto a Comissão Mista, ... 

O SR. NELSON DE SOUZA SAMPAIO- V. Ex• é suspeito devido 
aos laços que nos unem, de velha amizade. Lembro-me que eu e V. Ex• já fize
mos parte de uma banca de concurso de Economia Política, sendo V. Ex• pro
fessor de Economia Política. Juntaram-se, fizeram uma conspiração, os eco
nomistas, para nos dar um diploma como um ato, ao mesmo tempo, generoso 
e pitoresco, de economista. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. S• realmente relembra uma das pas· 
sasgens mais agradáveis da minha vida como professor, quando ao lado de V. 
s~. de Pinto Antunes e outros eminentes professores, na Bahia, participáva
mos de um grande concurso, com vários candidatos. 

Mas V. S' realmente proferiu um trabalho completo a esse respeito. e o 
mesmo vai ficar incorporado ao Congresso. Tenho certeza de que esta Comis
são vai reunir a exposição de V. S•, como outras que aqui foram feitas, cm vo
lume próprio, para divulgá-lo nesse trabalho didático e indispensável, por 
todo este País. 

Não desejando mais me alongar nessas breves considerações- não vai 
aqui nenhuma dessas cortesias de coração a que se referia Goethe,- mas um 
pronunciamento isento e justo a respeito da pesonalidade de V. S• Não dese
jando, repito, alongar-me nessas considerações, agradeço a V. Ex•, Sr. Presi
dente, ter me dado o privilégio de proferir essas palavras finais, para, em 
nome da Comissão, como em no-me- tenho certeza- do Senado c da Câ
mara, agradecer ao professor Nelson de Sousa Sampaio, por ter aquiescido 
ao nosso convite deslocando-se da Bahia, para esse trabalho árduo, penoso, 
de natureza intelectual, brilhante, entretanto, com que acaba de nos deleitar. 

Não há outra expressão: o trabalho de V. S• não foi árduo, foi uma peça 
que ouvimos aqui com o maior interesse, recolhendo todos os seus ensina
mentos, todos os seus _conceitos. Este trabalho terá ampla divulgação e vai, 
mais uma vez, consagrar o nome de V. s~ como_jurista eminente que ê. (Pal
mas!) 

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Agradecendo pessoalmente 
a presença do professor Nelson de Sousa Sampaio, declaro encerrada a ses
são. 

(Levanta-se a reunião âs J 2 h.oras e 40 minutos.) 



Setembro de 1980 

MESA 

Presidente 
luiz Viana 

1 '·Yice-Presfdente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Prestdente 
Dinarte Mariz 

1•-S.cretárlo 
Al•lCandre Costa 

2•-secretárlo 
Gabriel Hermes 

3•·Secretárlo 
lourival Baptista 

4• .. Secretárlo 
Gastào Müller 

Suplentes de Secretários 
Jorg~ Kalume 

BeMdito Canelas 
Passos Pôrto 

COMISS0ES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
Local: Anexo 11 - Tôrreo 
Telefones: 211·3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
local: Anexo 11 - Tôrreo 
Telefones: 211·3..t90 

211-3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidento: Evelásio Vieira 
Vice·Presidente: Loite Chave~ 

Titulare; Suplentes 

1. PasSQs Parto 1 • Jutohy Mogolhàes 
2. 8eflodito Canelas 2. Affonso Comargo 
3. Pedro Pedrossian 3. Joào Calmon 
4. Jos6lins 

1. Evelósio Vieira 1. Agenor Mario 
2. leite Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. José Richo 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492 
ReuniOes: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
. . (7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canal,. 
Vke·'Presidente: Av nor N· rio 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 

Paulo Brossord 

Humberto Lucena 

José Richa 
Marcos Freire 

Mauro Benevides 
Nelsoo1 C.:~rne~iro 

Orestes Quércia 
Pedro Simon 

Roberto Soturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce·Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Titulare~ 

1. Mendes Conole 
2. José Uns 

3. Eunice Michiles 
.4. Vicente Vuolo 

1. Evondro Carreira 
2. Agonor Maria 

3. Mouro 8enevides 

Suplentes 

1. Raimundo Potente 
2. Alberto Silvo 

3. Almir Pinto 

1 • Marcos Freire 
2. Humberto luceno 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·3.493 
Reuniões: Terças·foiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Clóvis 8evilacqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique do lo Rocque 
1 q·Vice·Presidontfl: Aloysio Choves 
2'i'-Vice-Pre~idente1 Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Henrique do lo Rocque 1. Lonoir Vorgos 
2. Helvidio Nunes 2. Jotío Colmon 
3. José Sorney 3.-- Alin-ir Pinto 

.4-. Aloysio Choves 4. Milton Cabral 
5. Aderbal Juremo .S. Bernardino Viana 
6. Murilo Bodaró 6. Arnon de Mello 
7. Moacyr Dollo 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Porenf'4t 

1. Hugo Ramos 1. Cunha limo 

2. leite Chaves 2. Tancredo Neves 

3. Lázaro Borbozo 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossord 
6. Franco Montara 

Assistente: Daniel Rois de Souza - 211-3..t.9-4 
Reuniõt»: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 

Sábado 6 4331 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlce .. Líderes 

Aderbal Juremo 
Aloysio Choves 

Bernardino Viana 
José lins 

Lomonto Júnior 
Moacyr Oollo 
Murilo Badoró 

Saldanha Oerzi 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jest.é Fr•ire 
V1ce--Presidente: Lázaro Borbozo 

Titulares 

1. Jeué Freire 
2. José Sarney 
3. Passos Põrto 
..t. Saldanha Oorzi 
.S. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Borboza 
3. Adalberto Sena 
4. Mouro Benevides 

Suplentes 

1. José Guiomord 
2. Tarso Outra 
3. Benedito Canelas 
..t. Moocyr Oollo 

1. Honriquo Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvon Rocha 

Assistente: ledo Ferreiro da Rocha - 2ll·:U99 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
lo· ai: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Teotónio Vilela 
Vice·Presidente: Roberto Soturnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. Helvídlo Nunes 

2. Bernardino Viana 2. Alb•rto Silva 

3. Jo5é Uns 3. Benedito Ferreira 

4. Jessé Freire 4. Vicente Vuolo 

S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. Jos' Richa 

2. Teot6nio Vilela 2. Orestes Quércia 

3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 

4. Pedro Simon 



Assistentel FranciKO Guilherme Thees Ribeiro - 211-3495 
Reuniões: Qt.Jartas-feiras, às 10130 horas 
Lccal: Solo do Anexo "8" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonte1 Joõo Calmon 
Va-P,..sidante, Jutohy MagalhcHs 

lltulares 

1. João Colmon 
2. Tarso Outra 
3. Jutahy MagalhcHs 
4. Aloysio Chaves 
5. Adorbal Juremo 
6. Eunice Mlchiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelósio Vioira 
3 .. Franro Montoro 

Suplentes 

1. Jo" Lins 
2. Amon de MeiJo 
3. Jorge Kalume 
4. Pltdro Pedrouian 

1. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

Assistento1 Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492 
Reuniões: Quintas·foiros, 6s lO:OO.horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilác:qua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
{17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonte: Cunho Uma 
Vice-Prctlidonto: Tancrodo Nev.s 

Titulai'OI 

1. Raimundo Parente 
2. Joáo Lúcio 
3. Lamento Júnior 
4. Affonso Comargo 
S. Vteonte Vuolo 
6. Alberto Silva 

7. Alberto lavinas 
8. Jorge Kalumo 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mondes Canale 

1.· Cunha Uma 
2. Tancrodo Novos 
3. Roberto Soh.lmino 
4. Amoral Peixoto 
S. Pedro Simon 
6. Mauro Benevidos 
7. Toot6nlo Vilela 

1. Saldanha O.rzi 
2. Henrique de Lo Rocque 
3. Jessé Fr-re 
4. José Sorney 
5. Milton t:abral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Barboza 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
ReuniÕMl Quintas-feiras, às 9:30 hO..as 
Local: Sala "Clóvis Bovilócqua" - Anexo U 

COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Holvfdlo Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vargos 

Titular8$ 

1 .. lenoir Vargas 
2. Helvidio Nun~t~ 
3. Jessé Freire 
-4. Moacyr Dallo 
5. Henrique do la Rocque 
6. Aloysio Chaves 

Suplentes 

1. Jutahy Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michiles 
-4. Benltdita Canelas 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAl, (~o II) 

1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. MarcosFNiN! 
3. Jaisan Barreto 

Assistente: Lei/a leivos Ferro Costa - 211-3497 
Reuni&ts: Quintas-feiras, c!ls 11:00 koras 
Local: Sala "Clóvis lkvilócqua" - Anexo 11 

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
fl ... mbnn) 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vic•Prnic:Mnte: Alberto Silva 

Titulares 

1. luiz Cavalcante 
2. Milton Cabral 
3. Alberto Silvo 
-4. Amon de Mello 

1 • Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 
3. Honriquct Santillo 

Suplentes 

1. Affonso Camorgo 
2. Jo6o Calmon 
3. Jutahy MagalhQes 

1. Gilvan Rocha 
2. Robarto Saturnino 

Assistente: Carlos do Fonseca Braga - 211-349ó 
Reuni6es: Quartas-feiras, c!ls 11 :00 horas 
Local: Sala do Anexo ''B'' 

COMISSAO DE REDAÇAO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vlco-Presidento: Adal,borto Sena 

rrtulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canale 3. José Sorney 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto s.na 

A.ssistante: Mario Thereza Magalhaes Motta - 211-3501 
Reuniões: Quintos-feiras, às 12:ÓO horas 
locol1 Sala "Clóvis Bevildcqua" - Anexo 11 

COMISSAO DE RELAÇOE5 EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presic:Mnt.: Saldanha O.rzi 
~-Vice-Prosidente: lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Cerzi 
4. lomonto Júnior 
S. Mendes Canolo 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. l.enoir Vargas 
9. José Samey 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrouian 
3. Henrique de lo Rocuque 
4. José Guiomord 
5. luiz Cavakante 
6. 

Setembro de 1980 

1. Paulo Bro110rd 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro a.n.vic:Ms 
3. Itamar Ftonco 3. Leite ChaveS 
4. José Rlcha 
5. Amoral Peixoto 
6. Toncredo Neves 

Assistente: Cdndido Hippertt- 211·3490 e 211-3491 
ReuniÕIII: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa'' - Anexo 11 

COMISSAO DE SAODE 
(7 membros) 

COMPOSIÇii.O 

Pr.sidonto: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

ntulores 

1. t.omonto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silva 
-4. Jost Guiomord 

1. Gilvon Rocha 
2. Henrique Santillo 
3. Joison Barreto 

Suplentes 

1. Saldanha Cerzi 
2. Jorge Kalume 
3. Benedito Canelas 

1. JoM Rlcho 
2. Adalberto Seno 

Assistente: lida Ferreira da Rocha - 211·3ol99 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorg• Kolume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

ntulares Suplentes 

1. Jorge Kalumo 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amaral Furlon 
3. Murilo 8adaró 3. José Guiomard 
"- Benedito ftlrreira 

1. Mauro Beneviclos 1. Cunho limo 
2. Agenor Mario 2. Jaison Barr.to 
3. Orestes Quêrcio 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-349ó 
Reuni&es: Quartas-feiras, às 9130 horas 
local, Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSAO DE SERVIÇO P0BUCO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Corrt~iro 
Vico-Prosidente: Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Henrique de lo Rocque 
3. Bernardino Viana 
-4. Alberto Silva 

Suplentes 

1. Affonso Çomargo 
2. Pedro Peclrouian 
3. Aderbal Juremo 



Setembro de 1980 

1. Evandro Carreira 1. 0111stes Qu4ircia 
2. Humborfo Lucena 2. E"Miáslo VIeira 
3. Lcizaro Barboza 

Assistente: Leila LeÍvas Ferro Costa - 2113499 
huniõos: Quintos-feiras, ~~ 9:30 horas 
LOcal: Sela "Ruy Barbo10" - Anexo 11 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS - (CT) 

(7 membros} 

COMPOSIÇÀO 

Prosidento1 Benedito Ferreira 
Vice--Prosidonte: Viunte Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçio li) 

Titula !ti Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Pouos P&to 
2. Vicem.·vuolo 2. lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrollian 3. Albom>Sllva 
4. Affonso Camargo 

1. Evandro Carr•ira 1. l.eiteChav.s 
2. Lázaro Barbo::r.a 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quêrcio 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - 211-3497 
Reuni6os1 T•rças-f•iras, Os 10,00 horas 
Local, Sela "Ruy Barbosa" - An•)I.O 11 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anuo 11 - Térreo - 211-3507 
AssistontM1 
Helena lsnard Accauhy - 211-3510 
Mauro l.opa do Sá - 211-3509 
Claylton Zanlorend - 211-3508 

Sábado 6 4333 

q SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUUITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
local: Anexo 11 - Térreo - 211-3511 
Assistentes: 
Elizobeth Gil 8. Vianna- 211·3510 
Nacfir da Rocha Gomes - 211-3508 
Haroldo P. Femancles- 211-3512 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramal- 3882 Ramal- 3880 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

LEOA C.A.R. 
Ramal- 3880 

C.S.P.C. 
Ramal- 3882 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO "B" S~RGIO 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 09,30 C.S.N. 
Ramal- ~882 

C.D.F. 
RUY BARBOSA LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 3882 
C.C.J. DANIEL 

Ramal-3880 RUY BARBOSA 
10,00 10,30 c.s. 

Ramal- 3882 
LeoA 

C.A. ANEXO "B" SÉRGIO CLÓVIS BEVILÁCQUA n,oo C.L.S. LEI LA 
ANEXO "B" 

Ramal- 3880 

10,30 C. E. FRANCISCO 
Ramal- 3888 

12,00 C.R. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

Ramal- 3880 THEREZA 

C. R. E. 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO 
Ramal- 3882 

1h00 

C.M.E. ANEXO "B" CARLOS 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1 -ATA DA 128• SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 1980 

1.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Sr. 1•-Seeretárlo da Câmara dos Deputados 

Enc-tZminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 15/80 (n• 50/80, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o texto do Protocolo Adicional ao ACordo de 
Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espa~ 
nha, em Brasília, a 5 de março de 1980. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 16/80 (n• 51/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos do Acordo sobre a Implementação do 
Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Códi~ 
go de Valoração Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido Acordo, 
bem como da Lista de Concessões Tarifárias Brasileiras nas Negociações 
Comerciais Multilaterais, todos concluídos em Genebra, a 12 de abril de 
1979. 

1.2.2 - Parecer 

Referente à seguinte matéria: 
-Projeto de Lei do Senado n• 20/80, que revoga a legislação que de

clarou municípios brasileiros como âreas de interesse de Segurança Nacio
nal. 

1.2.3 - Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n'~' 223/80, de autoria do Sr. Senador 

Gastão Müller, que faculta ao cego a condução e a permanência de seu 
cão-guia em qualquer estabelecimento ou transporte no País. 

1.2.4- Requerimentos 
- N9 366/80, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, solicitan

do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado .. Uni
versidades em Crise". 

- N'~' 367/80, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial intitulado 
••Nordeste espezinhado". 

1.2.5 - Comunicações 
. - De Srs. Senadores que se ausentarão do País. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Criação do Programa de 
Expansão e Melhoria da Educação no Meio Rural do Nordeste- EDU
RURAL -NE. 

SENADOR ALMIR PINTO- 100 aniversário do MOBRAL. 

SENADOR AGENOR MARIA- Aspectos da realidade econômica 
do País. 

SENADOR MAURO BENEV/DES- Centenário de nascimento de 
Tomãz Pompeu de Souza Brasil Sobrinho. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n• 67/80, que autoriza o Governo do Estado 

de Minas Gerais a rêãlizar empréstimo externo no valor de USS 
63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte-americanos), para 
ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos Produtores 
Rurais. Aprovado. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 69/80, que suspende a 
execução do artigo 116, salvo seu parágrafo único, do Código de Organi
zação e Divisão Judiciãrias do Estado do Paraná, aprovado pela Reso
lução Normativa n• I, de li de dezembro de 1975, do Tribunal de Justiça 
daquele Estado. Aprovada. Â promulgação. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 34/79 (n• 35/79, na Câmara dos 
Deputados), aprovando o texto do acordo que estabelece a comunidade 
da pimenta-do~reino, aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de 16 de 
abril a 31 de agosto de 1971. Aprovado, nos termos do substitutivo da Co
missão de Relações Exteriores. Â Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 49/80, de autoria do Sr. Senador 
Amaral Furlan, que revoga a letra .. e,. do parãgrafo único do artigo 16 
da Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovado, em primeiro turno. 

1.4- MATÉRIA APRECIADA Ai'OS A ORDEM DO DIA 
- Redação final do Projeto de Resolução n• 67/80, apreciado na Or

dem do Dia da presente sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 
368/80. Â promulgação. 

1.5 - DISCURSOS APúS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MUR/LO BADARO- Registro do 2500 aniversãrio de 
nascimento de Antônio Francisco Lisboa uo Aleijadinho". Editorial do 
Jornal Estado de Minas, sobre o reconhecimento de Ouro Preto - MG, 
como Cidade Patrimônio Cultural da f:iumanidade. Esclarecimentos 
sobre discUrso proferido por S. Ex• em 1965 na Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais. a respeito da prorrogação de mandatos. 

SENADOR LENOIR VARGAS- Contratos assinados pelo Sr. Mi
nistro das Minas e Energia, objetiVando a transferência para a iniciativa 
privada de quatro minas de carvão de propriedade da CPRM . 

SENADOR LEITE CHAVES- Substitutivo de autoria de S. Ex• 
aprovado pela Comissão de Economia do Senado, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n• 57 j71, que regula a propaganda comercial de produtos in
dustrializados do fumo. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- !300aniversârio de eman
cipação política do Estado do Amazonas. 

SENA DOR JUTAHY MAGALHÃES- Considerações sobre a visi
ta realizada pelo Papa João Paulo II ao Brasil. 
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SENADOR MARCOS FREIRE- Difícil situação cm que se encon
tram os profissionais do volante do País c, em particular, do Estado de 
Pernambuco, em face da contínua elevação nos preços dos combustíveis. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES· 
SÃO. ENCERRAMENTO. 

Z - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIO
RES 

- Do Sr. Marcos Freire, proferido na sessão de 5·9·80. 
- Do Sr. José Uns, proferido na sessão de 4-9-80. 

3 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 
- N• 47, de 1980 

4- SECRETARIA-GERAL DA MESA 
- Resenha das matérias apreciadas de I• a 31-8-80. (Errata). 

5 -ATAS DE COMISSOES 

6 - MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES~ 

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 128• SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 1980 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDt!:NCIA DOS SRS. LOURIVAL BAPTISTA E GASTÃO MULLER 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DE- I/DAJ/098/0615 (B46) (F4), DE 2 
SENADORES: DE ABRIL DE 1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RE

Adalberto Sena - Jorge Kalume- Raimundo Parente- GabrielJ:Ier
mes - J arbas Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Freire - José Sarney 
-Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José Lins- Mauro 
Benevides - Agenor Maria - Marcos Freire - João Lúcio - Gilvan Ro
cha - Lourival Baptista - Passos Põrto - J utahy Magalhães - Luiz V ia na 
- MoacyrDalla- Itamar Franco - Murilo Badaró -Gastão MUller
Mendes Canale- Saldanha Derzi - José Richa - Leite Chaves - Lenoir 
Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. SenadoreS. t:IS.veitdo número regimental, declafo 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1•-Secretãrio procederâ à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. 19-Becretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 15, DE 1980 
(N• 50/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprol'a o texto do Protocolo Adicional ao- Acordo de Previdência 
Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, celebrado entre o Go
verno da República Federatil'B do BrasU e o Governo da Espanha, em 
Brasília, a 5 de março de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Acordo de 
Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, celebrado entre o 
Governo da República Fedei'ativa do Brasil e o Governo da Espanha, em 
Brasilia, a 5 de março de 1980. 

Art. 2• Este decreto legislativo entrarã em vigor na data de sua publi
cação. 

Câmara dos Deputados, 5 de setembro de 1980. 

MENSAGEM N• 123, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do PfOtocolo Adicional ao Acordo de 
Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 de abril de 1969, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, em 
Brasília, a 5 de março de 1980. 

Brasnia, 15 de abril de 1980 . ...:. João Figueiredo. 

LAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presiden t_e: 

Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência o 
texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Previdência Social Brasil
Espanha, assinado em Brasília, em 5 de março de 1980, pelo Embaixador da 
Espanha, Senhor Francisco )avier Valtaure, e por mim. 

2. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Acordo Brasil
Espanha, concluído em Brasfiia a 25 de abril de 1969, ratificado a 4 de feverei
ro de 1971, e em vigor desde 19 de abril de 1971, tem~se mostrado eficaz no se
to r da Previdência Social. 

3. O mencionado Protocolo Adicional estenderá os benefícios da assis
tência médica aos nacionais brasileiros na Espanha e aos nacionais espanhóis 
no BrasiL 

4. Permita-me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de o Go
verno brasileiro ratificar o presente Protocolo, sendo para tanto necessário a 
prévia autorização do Congresso Nacional, nos termos do artigo 44, inciso I, 
da Constituição Federal. 

5. Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto de Mensagem 
Presidencial, para que Vossa Excelência, se assim houver por bem, encaminhe 
o texto do anexo Protocolo à aprovação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Sarail'a 
Guerreiro. 

PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO DE PREVIDENCIA 
SOCIAL BRASIL-ESPANHA, DE 25 DE ABRIL DE 1969 

Artigo I 

1. O presente Protocolo Adicional aplicar-se-â: 
A) No Brasil: 

a) Ã legislação do regime de Previdência Social do Instituto Nacional de 
Previdência Social, relativa a: 

1. assistência médica, farmacêutica, odontol6gica, ambulatorial e hos-
pitalar; 

2. incapacidade de trabalho temporária e permanente; 
3. invalidez; 
4. velhice; 
5. tempo de serviço; 
6. morte; 
7. natalidade; 
8. acidente do trabalho e doenças profissionais; e 
9. salârío-família. 
b) Ã legislação do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, rela

tivamente aos itens da alínea a, no que couber. 
B) Na Espanha: 
a) Ã legislação do regime geral de Previdência Social em relação a: 
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1. assistência m~iCB.t odontológica c farmac!utica de natureza ambu-
litiorial e hospitalar e incapacidade de trabalho transitória; 

2. invalidez provisória c permanente; 
3. velhice; 
4. morte:, inclusive no referente a pensões devidas a beneficiârios; 
S. proteção familiar exceto subsídio nupcial;e 
6. acidentes do trabalho e doenças profissionais. 
b) As legislações dos regimes especiais a seguir mencionadas relativa-

mente aos itens da alínea a, no que couber: 
Trabalhadores rurais; 
Trabalhadores marítimos; 
Trabalhadores ferroviários; 
Trabalhadores empregados na mineração de carvão; 
Representantes comerciais; 
Artistas; 
Autônomos; 
Escritores; 
Empregados domésticos; 
Toureiros;e 
Trabalhadores civis em estabelecimentos militares. 
2. O presente Protocolo Adicional aplicar-se-â igualmente aos casos 

previstos nas leis e disposições que completem ou modifiquem as legislações 
indicadas no parágrafo anterior. 

3. Aplicar-se-â também, aos casos previstos nas leis e disposições que 
estendam os regimes existentes a novas categorias profissionais, ou que esta
beleçam novos regimes de previdência social, se o Estado Contratante interes· 
sado não se opuser no prazo de três meses, contados a partir da data do rece
bimento da respectiva comunicação, feita pelo outro Estado Contratante. 

Artigo II 

As legislações enumeradas no Artigo I, vigentes, respectivamente no 
Brasil e n9. Espanha, aplicar-se--ão igualmente aos trabalhadores brasileiros 
na Espanha e aos trabalhadores espanhóis no Brasil, os quais terão os mes
mos direitos e obrigações que os nacionais do Estado Contratante em cujo 
território se encontrem. 

Artigo III 

O princípio estabelecido no Artigo II serâ objeto das seguintes exceções: 
a) O trabalhador, que dependa de uma empresa pública ou privada com 

sede em um dos dois Estados Contrata_ntes v que for enviado ao território do 
outro por um período limitado, continuará. sujeito à legislação do primeiro 
Estado, sempre que o tempo de trabalho no território do outro Estado não 
exceda um período de doze meses. Se o tempo de trabalho se prolongar, por 
motivo imprevisível, além do prazo previsto de doze meses, poder-se-ã excep
cionalmente manter no máximo por mais doze meses a aplicada legislação vi
gente no Estado em que tenha sede a: empresa, mediante prévio consentimen
to expresso da autoridade competente do outro Estado. 

b) O pessoal de vôo das empresas de transporte aéreo continuarâ exclu
sivamente sujeito à legislação vigente no Estado em cujo território a empresa 
tenha sede. · 

c) Os membros da tripulação de navio sob bandeira de um dos Estados 
Contratantes estarão sujeitos às disposições vigentes no mesmo Estado. Qual
quer outra pessoa que~ navio empregue em tarefas de carga e descarga, con
serto ou vigilância, quando no porto, estarâ sujeita à legislação do Estado sob 
cujo âmbito jurisdicional se encontre o navio. 

2. As Autoridades Competentes de ambos os Estados Contratantes po
derão, de comum acordo, ampliar. suprimir ou modificar, em casos particula
res ou relativamente a determinadas categorias profissioriais, as exceções enu
meradas no parágrafo anterior. 

Artigo IV 

1. a) O trabalhador brasileiro ou o trabalhador espanhol, que tenha 
direito da parte de um dos Estados Contratantes, às prestações pecun-iárias 
enumeradas no Artigo I, conservará tal direito, sem limitações, perante a en
tidade gestora desse Estado, quando permaneça temporariamente no terri
tório do outro Estado Contratante, ou para ele se transfira em carãter defini
tivo, observadas as peculiaridades de sua própria legislação. 

b) Quanto aos direitos em fase de aquisição, aplicar-se-â a legislação do 
Estado perante o qual faça jus a tais direitos. 

c) Em caso de transferência para um terceiro Estado, a conservação dos 
referidos direitos estarã sujeita às condições determinadas pelo Estado que 
outorgue as prestações aos seus nacionais residentes no referido terceiro Esta
do. 

2. O trabalhador brasileiro ou o trabalhador espanhol que teve suspen
sas as prestações correspondentes aos direitos derivados das legislações rela-

cíonadas no Artigo I, pelo fato de se ter transferido para o território do outro 
Estado Contratante, poderá vir a recebê-las novamente, fazendo o requeri
mento adequado em virtude do presente Protocolo Adicional, levando sem
pre em conta as normas vigentes nos dois Estados Contratantes sobre caduci
dade e prescrição dos direitos relativos à Previdência Social. 

3. Em nenhum caso se reconhecerão direito ao recebimento de auxflio· 
funeral e de auxilio-natalidade nos dais Estados Contratantes, em decorrên
cia de um mesmo evento. 

Artigo V 

I. O trabalhador brasileiro ou espanhol, vinculado à previdência social 
de um Estado Contratante, conservará o direito à assistência médica, farma
cêutica e odontológica, quando se encontrar temporariamente no território 
do outro Estado Contratante, levando-se em conta o prazo previsto no Arti
go III, parágrafo 1, letra a. Terão o mesmo direito os dependentes do referido 
trabalhador, que o acompanhem em seu deslocamento. 

2. Os dependentes do trabalhador que permaneçam no Estado Contra· 
tante de origem terão direito à assistência médica, farmacêutica e odontológi
ca durante o prazo que se determinar nas normas de execução do presente 
Protocolo Adicional, contado a partir do dia da vinculação do mencionado 
trabalhador à Previdência Social do Estado que o acolheu. 

3. O incapacitado temporária ou permanentemente para o trabalho, de 
acordo com a legislação brasileira, e o segurado incapacitado transitória ou 
provisoriamente e o pensionista de invalidez, na forma da legislação espanho
la, vinculado à previdência social de um Estado Contratante, conservará. o di
reito à assistência médica, farmacêutica e odontológica se estiver no território 
do outro Estado Contratante, enquanto mantenha a qualidade de segurado. 
Terão o mesma direito os dependentes do referido segurado. 

4. O aposentado e seus dependentes de acordo com a legislação brasi
leira e o aposentado por invalidez permanente, velhice e pensionistas de acor
do com a legislação espanhola, assim como os seus dependentes (familiares a 
seu encargo), sujeitos à Previdência Social de um Estado Contratante, conser
varão o direito à assistência médica, Odontológica e farmacêutica, ambulato· 
rial e hospitalar, quando se encontrem em território do outro Estado Contra
tante. Para os referidos familiares a prestação desta assistência cessará com a 
perda da qualidade de dependente. 

5. A extensão e as modalidades da assistência médica prestada pela en
tidade gestora do Estado de permanência, ainda que temporária, dos traba
lhadores e de seus dependentes (parágrafos i, 3 e 4) e da prestada pela entida
de gestora do Estado de residência dos dependentes do trabalhador (parágra· 
fo 2), serão determinadas, respectivamente, consoante a legislação dos dois 
Estados. Não obstante, a duração da assistência mêdica serâ aquela prevista 
pela legislação do Estado a cuja Previdência Social esteja vinculado o traba
lhador, considerada a limitação estabelecida no parágrafo 2. Caberâ ainda à 
entidade gestora deste último Estado autorizar o fornecimento de próteses, 
salvo em casos de urgência. 

6. As despesas relativas à assistência médica, farmacêutica e odontoló
gica de que trata este Artigo ficarão por conta da Entidade gestora à qual es
teja vinculado o trabalhador. As Entidades gestoras do_s dois Estados Contra
tantes fixarão anualmente, de comum ~cordo, o valor que se deva tomar em 
consideração para fins de indenização e estabelecerão a forma de reembolsar 
essas despesas. 

Artigo VI 

1. Os períodos de seguro e equivalentes cumpridos de acordo com as le
gislações de ambos os Estados Contratantes serão totalizados para a conces
são das aposentadorias por invalidez, velhice e pensões. 

2. Quando, nos termos da legislação de ambos os Estados Contratan
tes, o direito a uma prestação depender dos períodos de seguro cumpridos em 
uma profissão regulada por um regime especial de Previdência Social, somen
te serão totalizados, para a concessão das referidas prestações, os períodos 
cumpridos na mesma profissão em um e Outro Estado. Quando em um dos 
Estados não existir regime especial de Previdência Social para a referida pro
fissão, só serão considerados, para a concessão das mencionadas prestações 
no outro Estado, os períodos em que a profissão tenha sido exercida no pri
meiro Estado sob o regime de Previdência Social nele vigente. Se, todavia, o 
segurado não obtiver o direito às prestações do regime especial, os períodos 
cumpridos nesse regime serão considerados como se tivessem sido cumpridos 
no regime geral. 

3. Nos casos previstos nos parágrafos l e 2 do presente Artigo, cada en-' 
tidade gestora determinará, de acordo com a sua própria legislação e confor
me a totalização dos períodos de seguro cumpridos em ambos os Estados, se 
o interessado reúne as condições necessárias para concessão das prestações 
previstas naquela legislação. 
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Artigo VIl 

!. O trabalhador espanhol ou brasileiro, que tenha completado o 
período de carência necessário à concessão de auxílioMdoença e de auxílio
natalidade, terá assegurado, no caso de não se encontrar miado à legislação 
do Estado que o acolheu, o direito a esses auxflios, nas condições estabeleci
das pela legislação do primeiro Estado c a cargo deste. 

2. Quando o trabalhador já estiver vinculado à Previdência Social do 
Estado de acolhimento, eise direito será reconhecido quando a soma dos 
perfodos de contribuição correspondentes a ambos os Estados for suficiente 
para completar o período de carencia, sendo as prestações devidas pelo Esta
do ao qual está flliado c segundo a sua legislação. 

Artigo VIII 

As prestações à que os segurados referidos no Artigo VI do presente Pro
tocolo Adicional, ou seus dependentes, têm direito cm virtude das legislações 
de ambos os Estados Contratantlls, cm conseqüência da totalização dos 
períodos, serão liquidadas pela forma seguinte: 

a) A entidade gestora de cada Estado Contratante determinará, separa
damente, a prestação a que teria direito o interessado se os períodos de seguro 
totalizados houvessem sido cumpridos sob sua própria legislação. 

b) A quantia que corresponde a cada entidade gestora será o resultado 
da proporção estabelecida entre o per!odo totalizado e o tempo cumprido sob 
a legislação de seu próprio Estado. 

c) A prestação a ser concedida será a soma das quantias parciais que 
cada Entidade gestora deverá pagar de acordo com o referido cálculo. 

Artigo IX 

Quando o trabalhador satisfiZer todas as condições estabelecidas pela le
gislação de um dos dois Estados Contratantes para aquisição do direito às 
prestações, sem que haja necessidade de totalizar períodos de seguro, a enti~ 
dade gestora desse Estado fixará, de acordo com a própria legislação, o valor 
da prestação, levando em conta, unicamente, os períodos de seguro cumpri
dos ao abrigo da legislação desse mesmo Estado, sal~o se, devidamente infor
mado, o interessado optar pela aplicação do critério estabelcido no Artigo 
VIII .. 

Artigo X 

Quando as quantias parciais a serem pagas pelas respectivas entidades 
gestoras dos Estados Contratantes não alcançarem, somadas, o mínimo fixa
do no Estado Contratante em que a prestação serâ concedida, a difer~ença até 
esse mínimo correrâ por conta da Entidade gestora deste último Estado. 

Artigo XI 

Se, para avaliar o grau de incapacidade em caso de acidente de trabalho 
ou de doença profissional, a legislação de um dos dois Estados Contratantes 
preceituar que sejam tomados em consideração os acidentes do trabalho e as 
doenças profissionais anteriormente ocorridas, serão também considerados 
os acidentes do trabalho e as doenças profissionais anteriormente ocorridos 
ao abrigo da legislação do outro Estado, como se tivessem ocorrido sob a leM 
gislação do primeiro Estado. 

Artigo XII 
O pag~mento das prestações efetuar-se-~ pelas entidades gestoras de 

cada Estado Contratante, segundo o que se estabeleça no Ajuste Administra
tivo relativo ao presente Protocolo Adicional. 

Artigo XIII 

Para os fins previstos no presente Protocolo Adicional, entende-se por 
Autoridades Competentes os Ministros de Estado de quem depende a apli
cação dos sistemas ou regimes enumerados no Artigo .1. Essas autoridades 
informar-se-ão reciprocamente sobre as medidas adotadas para a.aplicação e 
o desenvolvimento do Protocolo Adicional. 

Artigo XIV 

Os exames médico-periciais solicitados pela Entidade gestora de um Es
tado Contratante, relativamente a beneficiários que se encontram no terri~ 
tório do outro Estado serão levados a efeito pela entidade deste Estado e por 
conta daquela. 

Artigo XV 

Quando as entidades gestoras dos Estados Contratantes tiverem de coft
ceder prestações econômicas em virtude do presente Protocolo Adicional, fã
lo-ão em moeda do seu próprio pafs. As transferências resultantes dessa obri
g'ação cfetuar-se-ão conforme os mecanismos que foram fixados de comum 
acordo para esse fim. 

Artiso XVI 
I. Ás isenções de contribuições e taxas estabelecidas em mat~ria de Pre

vidência Social pela legislação de um dos Estados Contratantes aplicar-se-lo 
tambêm para o efeito do presente Protocolo Adicional, aos nacionais do ou
tro Esíado. 

2. Todos os atos e documentos que, em virtude do presente Protocolo 
Adicional, tiverem de ser apresentados, ficam isentos de tradução oficial, vis
to e legalização por parte das autoridades diplomáticas ou consulares e de re
gistro público sempre que tenham tramitado por uma das entidades gestoras. 

Artigo XVII 

Para aplicação do presente Protocolo Adicional, as autoridades compc:· 
tentes e as entidades gestoras dos dois Estados prestarão assistência reciproca 
e se comunicarão diretamen"te entre si e com os segurados ou seus represen
iantes. A correspondência será redi_gida em sua respeCtiva Unsua oficial. 

Artigo XVIII 

Os requerimentos e documentos apresentados pelos interessados às Au· 
toridades Competentes ou às entidades gestoras de um dos dois Estados Con
fiatantes surtirão efeito como se fossem apresentados às Autoridades ou En
tidades gestoras do outro Estado Contratante. 

Artigo XIX 
Os recursos a interpor perante uma instituição competente de um dos 

dois Estados Contratantes serão tidos como interpostos em tempo hábil, mes
mo quando forem apresentados perante a instituição correspondente do ou
tro Estado, sempre que sua apresentação for efetuada dentro do prazo estabe
lecido pela legislação do Estado a quem competir apreciar os recursos. 

Artigo XX 

As autoridades consu\ares dos dois Estados Contratantes poderão repre
sentar, sem mandato governamental especial, os nacionais do seu próprio Es
tado perante as Autoridades Competentes e as Eptidades gestoras cm matéria 
de Previdência Social do outro Estado. 

Artigo XXI 

As Autoridades Competentes dos Estados Contratantes resolverão de 
comum acordo, as divergências ou controvérsias que surgirem na aplicação 
do presente Protocolo Adicional. 

Artigo XXII 
Para a aplicação do presente Protocolo Adicional a Autoridade Compe

tente de cada um dos Estados Contratantes poderá instituir os organismos de 
ligação que julgar convenientes, meofante comunicação à Autoridade compe
tente do outro Estado. 

Artigo XXIII 
Cada uma das Partes Contratantes notifib.ai'á a outra do cumprimento 

das formalidades exigidas pelas respectivas disposl!)Ões constitucionais ad.,.; 
quadas. O presente Protocolo Adicional entrará e~ VIgor um mês após a data 
da última dessas notificações. 

Artigo XXIV 

l. O presente Protocolo Ádicional terâ a duração de um ano, contado a 
partir da data de sua entrada em vigor. Considerar·sc--â tacitamente prorro· 
gado por períodos de um ano, salvo denúncia notificada por via diplomática 
pelo Governo de qualquer um dos dois Estados Contratantes, pelo menos 
três meses antes da sua expiração. 

2. Em .caso. de denúncia, as disposições do presente Protocolo Adicio· 
nal, dos Ajustes Administrativos e demais Normas Administrativas que ore
gulamentem continuarão cm vigor Com respeito aos direitos adquiridos, sem
pre que o reconhecimento destes tenha sido solicitado dentro do prazo de um 
ano a partir da data da expiração do Protocolo Adicional. 

3. As situações determinadas por direitos em fase de aquisição no mo
mento da expiração do Protocolo Adicional serão reguladas de comum acor
do pelos Estados Contratantes. 

Artigo XXV 

A aplicação do presente ProtOcolo Adicional serâ objeto de normas ad
ministrativas que deverão ser elaboradàs por Comissão Mista, integrada por 
representantes do_s :&!tados Contratantes, designados pelas respectivas autori
dades competentes. 

Artigo XXVI 

O presente Protocolo Adicional modifica o Acordo de Previdência So
cial, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Govcr~ 
no da Espanha em vinte e cinco de abril de mii novecentos e sessenta e nove, 
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ficando resguardados os possíveis direitos adquiridos ao abrigo daquele 
Acordo. 

Feito em Brasflia aos 5 dias do mês de março de 1980. em dois exempla
res, originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igual
mente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil - Ramiro Saraiva 
Guerreiro - Jair Soares. 

Pelo Governo do Estado Espanhol - Francisco J avier Vallaure 
FernándezMPeiia. 

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Legislação Social, de 
Saúde e de Finanças.} 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 16, DE 1980 
(N• 51/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os textos do Acordo sobre a Implementação do Artigo 
VIl do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Código de 
Valoracão Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido Acordo, 
bem como da Lista de Concessões Tarifárias Brasileiras nas Nego
cia~ões Comerciais Multilaterais, todos concluidos em Genebra, a 12 
de abril de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam aprovados os textos do Acordo sobre a Implementação do 

artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Código de 
Valoração Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido Acordo e da Lista 
de Concessões Tarifárias Brasileiras nas Negociaç_ões Comerciais Multilate
rais, concluidos em Genebra, a 12 de abril de 1979. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 135, DE 1980 

Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em confornúdade com o disposto no art. 44, Inciso I, da Cons
tituição Federal, tenho a honra de submeter à ~l-evada considera
ção de. Vossas Excelências, acompanhados de Exposição de Meti
mos dos .Senhores Ministros. de Estado da,s_ Relaç_ões Exteriores e 
da Fazenda, os textos do Acordo sobr-e a Implementação do Artigo 
\'II do Acordo Geral sob.re Tarifas Aduaneira,s e Comércio (Código 
de Valoração Aduaneira), do ProtoColo_ Adicional ao r·~ferido Acor
do, bem como da Lista de. Concessões Ta.r.Uárias Brasileiras nas 
Negociações Comerciais Multilaterais, todos concluídos em Gene
bra, a 12 de abril de 1979. 

Brasilia, 28 de abril de 1980 - João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO 'DE MOTIVOS N.0 DPC/DALALC/DAI/113/830(030)·, 
DE 18 DE ABRIL DE 1980, DOS SENHORES MINISTROS DE 
ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES E DA FAZENDA. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de O!!velra Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Vossa Excelência houve por bem aprovar recomendações que, 

juntamente com os Senhores· Ministros da Fazenda, da Agricultu-' 
ra,. da Indústria e do Comércio, e o Chefe da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República, pela Exposição de_ Moti
vos MRE/DPC/274/830(030), de 18 de dezembro último, tivemos a 
honm de submeter-lhe sobre os resultados para o Brasil das Ne
g9ciaçõe.S Cõmêrcials Multilaterais, realizadas de 1973 a 1979 sob 
a égide do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 
{GATT). Em decorrência da referida aprovação de Vossa Exce.,. 
lência, o Brasil tornou-se, em 28 de dezembro último, em Gene
bra, signatário. dos seguintes Acordos Multilaterais: o Acordo so
bre Subsidies e· Medidas Compensatória::;, o novo Acordo _Anti
Dumping, o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Cpmércio, e o 
Acordo sobre o Comércio de Carnes, acordos estes que entraram em 
vigor no dia 1.• de janeiro de 1980. 

2.. Como antecipado na referid•a Exposição de Motivos conjun
ta' de 18 de dezembro último, julgamos ·que, por constituírem maté
ria em lei, outros dois resultados das Negociações 'Comerciais Mul
tilaterais dependem, no que diz respeito à sua Implementação pelo 
Brasil, de consideração pelo Congresso Nacional: é o caso do Có
digo de Valoração Aduaneira, e das concessões tarifárias, negocia
das em Gen€bra. ad referendum do Congresso Nacional. 

3. V.assa Excelência encontrará a seguir uma descrição su
cinta dos r(ISultados das NegOciações Comer()lals Multilaterais 
nestas duas áreas, seguida de recomendações quanto a sua apro
vação pelo Brasil 

(!) Código de Valoração Aduaneira (Acordo sobre a Imple
mentação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e 
Comércio}. · 

4. O Código estipula regras para a_aplicação dos dispositivos 
do GATT .sobre valoração aduaneira, com vistas a assegurar maior 
uniformidade em sua implementação, e possibilitar um sistema 
neutro, uniforme e justo na determinação, para fins tributários, 
do valor de merCadorias importadas. Para tanto estabelece uma gra
duação de critérios a serem adotados pelas autoridades alfoandegã
rias dos signatários, sendo o primeiro e, conseqüentemente, a base 
do sistema, o valor da transação, ou seja, o preço efetivamente 
pago ou a ser pago pela mercadoria importada. Estipula também 
o Código a publicação da legislação nacional pertinente e a libe
ração da mercadoria importada objeto de litigio por motivo de di
vergências sobre a determinação do valor aduaneiro, facultan
do-se ao importador o oferecimento de garantia, a_ critério das au
tqridades aduaneiras. um Comitê de signatários supervisionará o 
cumprimento das obrigações acordadas. 

5, O Código contém ainda dispositivos de tratamento dife
renciado, pelos quais se faculta aos países em desenvolvimento o 
prazo de cinco anos para o cumprimento dos compromissos nele 
contidos e de oito anos para a aplicação do método computado ou 
reconstruido, um dos critérios de valoração previstos. 

6. Integra o Código um Protocolo contendo cláusulas espe
cialmente dirigidas aos paises em desenvolvimento e que atendem, 
inclusive, às reivindicações apresentadas pelo Brasil no curso das 
negoci·ações. 

7. A vista do maior grau de uniformidade e de :e_revisibili
dade que o Acordo Introduzirá nas práticas de valoraçao de Im
portações para fins tributários, dos benefícios que apresenta para 
o comércio exterior do Brasil, e do fato de estar favoravelmente 
dimensionado o grau da.s obrigações que a este caberiam, recomen
da-se a adesão ao Código, nos termos do Proto~olo já referido. Vale 
2.crescentar que, .se assim fizer, não só o Brasil terá ciência de 
como estão sendo valoradas suas exportações, mas também terá o 
direito de exigir o cumprimento das normas de valoração e influir 
nas alterações que futuramente possam vir a ser inseridas no Có
digo com Vistas ao seu aprimoramento. 

8. O Código entrará em vigor em 1.0 de janeiro de 1981. 

(II) Negociações T3.rifárias 

9. Difel'entemente .dos países desenvolvidos, que adotaram 
uma: fórmula automática. para corte generalizado de suas tarifas, 
e .negociaram. a partir da fórmula, exceções ou cortes tarifários 
mais profundos, os países em desenvolvimento, dentre os quais o 
Brasil, negociaram cortes tarifários produto a produto, por meio 
de listas de pedidos e de ofertas de concessões trocadas com seus 
principais parceiros conierciais. 

io. O Brasil dirigiu listas de pedidos à quase totalidade dos 
países desenvolvidos e recebeu um grande número de listas de pe
didos. O grau de atendimento desses pedidos, t-antos os brasilei
ros, quanto os dirigidos ao Brasil, foi substancialmente menor do 
que a amplitude dos pedidos originais. o Brasil obteve, contudo, 
em decorrência do próprio processo negociador do GATT, benefí
cios indlretos de dua.s naturezas: concessões em produtos que não 
mereceram nosso ,Jnteresse prioritário, e que não foram objeto de 
pedidos brasileiros, mas que foram, não obstante, objeto de conces-, 
E>Ões feitas pelos países desenvolvidos _em decorrência da aplicação 
da fórmula ou de pedidos recebidos de outros pai.ses: e o fato de 
os paises desenvolvidos terem efetuado cortes de alíquotas para 
a m_~or parte de sua tarifa atingindo produtos atualmente não ex
po!'tadOJ> pelo_BrªsU,Jll!\S_q_ue_poJl~J'_iiQ vJr_a_~_r el>PQrtadgsJJ!_turk 
mente. Os principais países desenvolvidos já deram início à im
plementação de suas concessões tarifárias. 

11. As concessões tarifárias brasileiras, por sua vez, resumi
ram-se a dezessete produtos. Além de perfazerem uma quantidade 
de produtos muito infertor à de pedidos recebidos, estas concessõ_es 
nem sempre implicam em redução da alíquota em vigor, consistin
do, por vezes, em compromissos de tão-somente consolidar o nível 
tarifário vigente. 

12. Vossa Excelência se servirá encontrar em anexo a lista 
dos dezessete produtos que perfazem a concessão tarifária brasilei
ra nas NC:Ms, a qual sugerimos seja encaminhada à consideração 
do COngresso Nacional. 

13. Em decorrência de entendimentos havidos durante as ne
gociações, as reduções de aliquotas previstas na referida lista des
tinam-se a serem implementadas graduoalmente, ao longo de um 
periodo máximo de oito anos a iniciar-se em junho de 1980. 

14. Nestes termos, temos a honra de submeter à alta aprecia
ção de Vossa. Excelência o envio ao Congresso NaclonaJ do Código 
de Valoração Aduaneira e da Lista de concessões tarifárias brasi-
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le!raa nM NCMB. caso Vo.ssa Excelência esteja de acordo, o repre
aentante brasileiro poderia, para atender as conveniências de pro
cedimento, uslnar desde logo em Genebra o "Protocolo Suplemen
tar ao Protocolo Tarifário de Genebra. de 1979', - instrumento 
acordado no GATT no qual 011 paises em, desenvolvimento regis
tram suM concessões tarifárias, - explicitando, como têm feito 
cutros palses em desenvolvimento, tratar-.se de assinatura ad re
f..-en.dum do Congre.sso Nacional, de cuja consideração e aprova
ção depende a Implementação das concessões tarifárias negocia
das. 

Aprove!tam011 a oportunidade para renovar a Vos8a Excelên
cia, Senhor Presidente, os protestos do nosso m..W profundo res
peito. - R. S. Guerreiro - Emane Galvêas. 

ACORDO SOBRE A IMPLEMENTAÇAO 
DO ARTIGO VII DO ACORDO GERAL 

SOBRE TARIFAS ADUANEIRAS 
E COMlliRCl'O 

("Código de Valoração Aduaneira") 
Protocolo Adicional ao Aoordo sobre 
a Implementação do Artigo VII do 

Aoordo Geral sobre T&rifas Aduaneiras 
e Comércio 

PREAMBULO 

Tendo em vista as Negociações Comerciais Multilaterais, as 
Partes neste Acordo; 

Desejando divulgar 011 objetivos do Acordo Geral de Tarifas e 
Comércio e assegurar vantagens adicionais para o comércio in
ternacional de palses em desenvolvimento; 

Reconhecendo a importância d"-S disposições do artigo VII do 
Acordo Geral de Tarifas e comércio e desejando elaborar normas 
com vistas a assegurar malar uniformidade e precisão na sua lm~ 
plementação; 

Reconhecendo a necessidade cta exiStência de um sistema Jus
to, uniforme e neutro com vistas à valoração de mercadorias, para 
fins aduaneiros, que exclua a utilização de v,alores aduaneiros ar
bitrários ou !letic!os; 

Reconhecendo que a base de valoração de mercadorias para 
!!ns aduaneiros deve ser, tanto quanto poosíve~ o valor de transa
ção das mercadorias a serem valoradas; 

Reconhecendo que o valor aduaneiro deve basear-se em crité
rios simples e equitativos, cond!zenl>l's com as prátlcas comerciais, 
e que os procedimentos de valoração devem ter apl!cação genérica, 
sem distinção entre fontes de suprimento; 

Reconhecendo que os procedimentos de valoração não devem 
ser utilizado.s no combate ao "dumping"; 

Acordam, pelo presente, o seguinte: 

PARTE I 

Norm:as sobre Valoração Aduaneira 

Artigo 1.0 

1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o va
lor de transação, isto é, o preço efetivamenta pago ou a pagar 
pelas mercadorias, em uma venda para exportação para o país de 
lmportação, ajustado de acordo com as disposições do artigo 8.0 , 

desde que: 
{a) não haja restrições quanta à disposição ou à utilização das 

:mercadorias pelo comprador, ressalvadas as quoe: 
(1) sejam impostas ou exigidas por lei ou pela Administração 

Pública no paía de importação; 
(iii) não afetem substancialmente o valor das mercadorias; 

possam ser revendidas; ou 
(lll) não afetem substancialmente o valor das mercadorias; 
(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma. condi

ção ou prestação para os quais não se possa determinar um valor 
em relação aos bens objeto de valoração; 

(.c) nenhuma parte proveniente d-o resultado de qualquer re
venda, cessão ou utilização subseqüentes das mercadorias pelo 
oomprador benefecie direta ou indir'etamente o vendedor, a me
nos que um ajuste adequado possa ser feito, de conformidade com 
as disposições do artigo 8.0 , e 

(d) não haja vinculaçãO entre comprador e vendedor ou, se 
houver, o valor seja aceitável para fins aduarieiros, de acordoQ 
com as disposições do Item 2 deste artigo. 

2. _(a) Ao se determinar se o valor de transação é aceitável 
para os fins do item 1. o fato de haver vinculação entre compra
dor e vendedor, nos termos do artigo 15, não constituiráJ, por si 
mesmo, motivo suficiente para se considerar o valor de. transação 
inaceitável. Ne.ste caso, as circunstâncias que· caracterizam a ven
da serão examinadas e o valor de transaç_ã_o _será aceito, sempre 

que· o importador demonstrar que a vinculação nao influenciou o 
preço. Se a administração aduaneira, por força das informações 
prestMJ.as pelo importador, ou obtidas por outros meios, tiv·er mo
tivos para considerar que a vinc1,1lação infh:..oenciou o preço, deverá 
comunicar tal fato ao· importador, a quem -será dado um prazo 
razoável para se pronunciar a respeito. Por solicitação do impor
tador, e.sta comunicação ser-lhe-ã. feita por escrito. 

{b) No caso de venda entre pessoas vinculadas, o valor de 
transação será aceito e as mercadorias valoradas segundo as dis
posições do item 1, sempre que o importador demonstrar que ta.l 
valor se aproxima consideravelmente de um dos seguintes, exis
tentes no mesmo. tempo ou aproximadamente no mesmo tempo: 

(t) o valor de transação a compradores não vincul~dos, pro
veniente de vendas de mercadorias idênticas ou similares desti
nadas a exportação para o mesmo pais de importação; 

{IJ) o valor aduaneiro de mercadorias Idênticas ou &!ml!ares, 
tal como determinado pelas disposições do artigo 5.0 ; 

(Iii) o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares 
tal como determinado pelas disposições do artigo 6.0; 

(iv) o valor de transação, em vendas a compradores não 
vinculados, de mercadorias destinadas à exportação para o mes
mo país de importação e que seriam Idênticas às mercadorias Im
portadas, exceto pelo, fato de terem um pals de origem diferente, 
desde que os vendedores, em qualquer das duas transações com
paradas, não sejam vinculados; 

Na aplleação dos critérios precedentes, tomar-se-ão devida
mente em conta as diferenças demonstradas com respeito a ni
veis comerciais e de quantidade, os elementos enumerados no ar
tigo s.o e os custos suportados pelo vendedor, em vendas nas quais 
ele e o comprador não sejam vinculados., bem como os custos que 
não são suportados pelo vendedor em vendas nas quais haja 
vinculação entre CQm_prador e vendedor. 

{c) Os critérios estabelecidos no item 2 {b) devem ser util!za
dos por iniciativa do importador e exclusivamente para fins com
parativos. Valores obtidos por critérios diferente& dos enumera
dos nas disposições do !tem 2 (b) não podem ser considerados. 

Artigo 2.0 

1. {a) Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não 
puder ser determinado segundo as disposições do art. 1.0 , será ele 
o valor de transação. de mercadorias idênticas vendidas para ex
portação, para o mesmo país de importação e exportadas no mes
mo tempo ou aproximadamente no mesmo tempo em que as mer
cadorias objeto de valoração. 

{b) Na aplicação deste artigo seráJ utilizado para estabelecer 
o valor aduaneiro, o valor de transação de meréadoria.s idênticas 
numa: venda no mesmo nível comercial e essencialmente na mesma 
quantidade das mercadorias objeto de valoração. Inexistlndo tal 
venda, será utilizado o valor de transação de mercadorias idên
ticas vendidas em um nível comercial diferente e/ou em quanti
dades _diferente;s, ~oro· ajus~es para se levar em oonta. diferenças 
a~ribmveis a UIVeiS comerClais e/ou quantidades, desde que tais 
aJustes possam ser efetuados com base em evidência demonstrada. 
qll'e claramente estabeleça a razoabilidade e a exatidão do ajuste 
quer este conduza a um aumento ou a uma diminuição no valor: 

2. _Qua!!do os custos e encargos referidos no artigo 8.2 esti
verem. mclmdos no valor de transação, um ajuste deste valor 
devera ser efetuado para se levar em conta as diferenças .signi
ficativas de. t~s . custos ~ encargos entre as mercadorias impor
tadas e as IdentlCas às Importadas, face a controvérsias decor
rentes de diferentes distâncias e meios de transporte. 

3. Se, na aplicação deste artigo, for encontrado mais de um 
vaior de transação de mercadorias idênticas, o mais baixo desses 
valores será utilizado na determinação do valor aduaneiro das 
mercadorias importadas. 

Arti![O 3.0 

1. (a) Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não 
puc'!.er ser determinado segu~do as disposições dos -artigos 1,0 e 2.o, 
sera ele o valor de transaçao de mercadorias similares vendidas 
para exportação, para o mesmo país de importação e exportadas 
no mesmo tempo OU' aproximadamente no mesmo tempo em que 
as mercadorias objeto de valoração; · 

(b) Na aplicação deste artigo .5erá utilizado, para estabelecer 
o valor aduaneiro, o valor de transação de mercadorias similares 
numa venda no mesmo nível comercial e essencialmente na mes
ma quantidade das mercadorias objeto de valoração. Inexis
tindo tal vencfa, será utilizado o valor de transação de merca
dorias similares vendidas em um nível comercial diferenle e/ou 
em quantidades diferentes, com ajustes para se levar em conta 
diferenças atribuíveis a níveis comerciais e/ou quantidades, de.s
de que tais ajustes possam ser efetuados com base em evidência 
demonstrada que claramente estabeleça a razoabilidade e a exa-
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t~dão do ajuste, qU'er este conduza a um atimento ou a uma di
minuição no valor. 

2. Quand-o -os custos e encargos referidos no artigo 8.2 esti
verem incluídos no valor de transação, um ajuste deste valor de
verá ser efetuado para se levar em conta. as diferenças &iguiflca
tivas de tais custos e encargos entre as mercadorias iihp-ortadas 
e as similares às importadas, face a controvérsias decorrentes de 
diferentes distâncias é' meios de transporte. 

3. Se na aplicação deste artigo for enc..:ontrado mais de um 
valor de tran.sação de mercadorias similares o mais .baixo desses 
valores será utilizado na determinação do valor aduaneiro das 
mercadorias Importadas. 

Artigo 4.• 
Se o valor aduaneiro das mercadorias _importadas não puder 

ser aferido segundo o disposto nos artigos 1.0, 2.0 e :3.0, .será ele 
determinado de acordo com as prescrições do artigo 5.0 ou, se 
l.'lto não for possível, a determinação do valor far-se-á de con
formidade com o disposto no art. 6.0, a menos que, a pedWo do 
Importador, a ordem de aplicação dos arts. 5.0 e 6.• seja invertida. 

Artigo 5.0 

1. (a) Se as mercadorias Importadas, ou as idênticas ou .I
miJares importadas, forem vendidas no pais de importação no 
estado em que foram importadas, o valor aduaneiro das mere~
dorlas importadas, segundo as disposições deste artigo, basear-se-à 
no preço unitário pelo. qual as mercadorias Importadas, nu as 
idêntidas ou similares importadas, forem assim vendidas na maior 
quantidade agregada, no tempo ou aproximadamente no tempo de 
importação ds..s mercadorias objeto de valoração, a pessoas não 
vinculadas àquelas de quem compraram tais mercadorias, sujeito 
tal preço às seguintes deduções: 

(i) sejam as comissões usualmente pagas ou acordadas em 
serem pagas, sejam os acréscimos usualmente efetuados a titulo 
de lucro e despesas gerais relativos a vendas em tal país de mer
cadorias importada.s da mesma classe ou espécie; 

(ii) os custos usuais de transporte e seguro, bem como os 
custos a esta.s vinculados, ocrridos dentro do pais de importação; 

(lil) quando adequado, os custos e encargos referidos no ar
tigo 8.2; 

(!v) os direitos aduaneiros e outros tributos nacionais pagá
veis no pai& de importação em razão ,da importação ou venda 
das mercadorias. 

bl Se as mercadorias importadas, ou mercadorias idênticas 
ou sim!lares importadas, não forem vendidas no tempo ou o.pro·
ximadamente no tempo da importação das mercadorias objeto de 
valoração, o valor aduaneiro, que, em circunstância dlversa., es~
ria sujeito às dlspo&ições do item 1 (a) deste artigo, será deter
minado com base no preço unitário pelo qual as mercadorias !m
porta~as, ou as idênt!ca,s ou similares !m!lortadas, forem vendidas 
no pa1s de importaçao no estado em que foram importadas na 
data mais próxima após a importação das mercadorias objeto de 
valoração, mas anta.s de expirados noventa dias após ta.! Impor-
tação. · 

2. Se as mercadorias Importadas, ou as Idênticas ou simlla
res importadas, não forem vendidas no país de importação no 
e.stado em que foram Importadas, neste caso, e se assim solicitar 
o importador, o valor aduaneiro basear-se-áJ no preço unitário· 
pelo qual as mercadorias importada.s e trlteriormente processa
das, são vendidas no país de importação, na maior quantidade 
agregada a pessoas não vinculada.s àquelas de quem compraram 
tais mercadorias, levando-se devidamente em conta o valor adi
cionado em decorrência de. tal processamento e as deduções pre
vistas no item I (a) deste artigo. 

Artigo s.o 

1. O valor aduaneiro das mercadorias importadas de acordo 
com as disposições deste artigo basear-se-á num valor compu
tado. 

O valor computado cons:i.stirã na soma de: 

< al o cu.sto ou valor dos materiais e da fabricação ou de outro 
processo empregado na produção da.s mercadorla.s importada.s; 

(b) um montanw para lucro e despeses gerals, igual àquele 
usualmente encontrado em vendas de mercadorias da mesma clas
se ou espécie da.s mercadorias objeto de v_a.loração, vendas estas 
para exportação, efetuadas por produtores no pais de exportação, 
para o pais de importação; 

c c) o custo ou valor de quaisquer outras despesas necessárias 
para configurar a opção de valoração escolhida pela Parte, de 
acordo com o artigo 8.2. 

2. Nenhuma Parte poderá exigir ou compelir qualquer pessoa 
não residente em seu próprio território a exibir para exame ou a 
permitir acesso a qualquer conta. ou registro contábil para fins de 
determinação de um valor computaào. Todavia, as informações 

fornecidas pelo produtOr das mercadorias com o propósito de 
determinar o valor aduaneiro de acordo com as disposições deste 
artigo pode ser Investigada em outro pais pelas autoridades do 
pais de importação com a anuência do produtor e desde que te.1a 
autoridades notifiquem. com bastante antecedência. o governo do 
pais em questão e este não objete à Investigação. 

Artigo .7.• 
1-. Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não :Pu

der ser aferido em consonância com o dispo.s.to nos artigoo L 0 a s.o, 
inclusive, tal valor será determinado por. meios razoáveis, condi
:ren ta.s com os principlos e dl.'lpos!ções gerais deste Acordo e com o 
artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e Comêrcio (de agora em 
diante den<;>minado GATI"l e com base em dados obten!vel.> no pais 
de importação: 

2 . Segundo as disposições deste artigo, nennum valor será de
terminado com base: 

(a) no preço de venda, no pais de importação, de mercado.r!as 
ali produzidas; 

(b) num sistema que estabeleça. como aceitável para fins adua
neiros o mais alto entre dois valores al~at!vos; 

Cel no preço de mercadorias .no mercado Interno do pais de 
exportação; 

(d) no custo de produção diferente dos valores computados 
que tenham .sido determinados para mercadorias idênticas ou si
milares de. acordo com as disposições do artigo 6. 0 ; 

\e) no preço de mereadorioo em vendas para exportação para 
um pais diferente do pais de importação; 

(f} em valores aduaneiros minlmos; 
(g) em valores arbitrários ou ficticioo. 
3. Caso o Importador o solicite, será ele Informado, por escri

to, do valor c!eterminado, segundo as disposições deste artigo e do 
método utilizado para determinar tal valor. 

Artigo s.• 
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposi

ções do artigo 1.0 , acrescer-se-li ao preço efetlvamente pago ou a 
pagar ·pelas mercadorias Importadas: 

(a) os segulnta.s ajustas, na medida em que sejam supõrtados 
pelo comprador, mas não estejàm lncluidos no preço efet!vamente 
pago ou a pagar pelas mercadorioo; 

(!) comissões e corretagens, excetuádas as comlssões de 
compra; 

(ii) o custo de containers ainda que estes sejam considerados, 
para fins aduaneiros, como sendo um todo em relação às mercado
rias Importadas neles contidas; 

(!!!) o custo de embalagem, ai compreendidos .a mão-de-obra 
e o material; 

(b) o valor, devidamente apropriado, das segulnta.s mercado
rias e serviços, desde que forne,cldoo direta ou lndlreta.mente pelo 
comprador, llvre.s de encargos ou a. custos r-eduzidos, para. serem 
utilizados na produção e na venda para exportaçã:ó das níercedo
rias importadas, no caso de o aludido valor.não ter sWo Incluído no 
preço efetivamente pago ou a pagar: 

(i) materiais, componenta.s, partes e assemelhados incorpora
dos às mercadortas importadas; 

(li) ferramentas, matrizes, moldes e assemelhados empregados 
na produção das mercadorias importadas; 

(lil) materiais consumidos na produção das mercadorias im
portadas; 

(!v) projetas de engenharia. e desenvolvimento, Impressão, 
"deslgu", plantas e esboços, necessários à produção das mercadorias 
importadas e cujos custos tenham sido .assumidos em pais outro 
que não o de importação; 

(c} pagamentos de royaltles e licença relacionados com as 
mercadorias objeto de valoração que o comprador deva pagar di
reta_ou indiretamente, como· condição de venda dessas m.ercadÕrias 
desde que tais royalties e pagamentos não e.stejam incluidos nÓ 
preço efetlvamente pago ou a pagar; 

(d} o valor de qualquer parte do resultado de qualquer reven
da, cessão ou utilização subseqüentes das mercadorias importadas 
que retornem dlreta ou 1ndiretamente ao vendedor. 

2. Ao elaborar sua legli;lação, cada Parte estabelecerá se de
verá incluir no valor aduaneiro, ou dele excluir no todo ou em 
.parte, o seguinte: ' 

(a) o custo de transporte das mercadorias importadas até o 
porto ou local de importação; 
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(b) encargos relativos a carga, descarga. e manu.seio, a.ssocis. .. 
dos ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local 
de importação; e 

(c) o custo do '*'l:llro. 
3. De acordo com este artigo, os acréscimos ao preço efetivà.

mente pago ou a pagar serão baseadoo em dados objetivos e quan
tificáveis. 

4. Na determinação do valor ,acmaneiro, nenhum acrésclmo 
será feito ao preço efetivamente pago ou a pagar, se não estiver 
em consonância com o disposto neste artigo. 

Artigo 9.0 

1. Na determinação do valor aduaneiro, ;sendo necessária a 
conversão de moeda, as autoridades do pais de importação Interes
sado publicarão, pontualmente, a taxa de câmbio a ser utilizada, 
a. qual refletirá, tão efetivamente quanto possivel, relativamente 
ao perlodo abrangido por cada documento de publicação, o valor 
corrente de tal moeda em transações comerciais, nos termoo do 
sistema monetário do pais de importação. 

2. A taxa de conversão a ;ser utilizada será aquela que estiver 
efetivamente em vigor no momento da exportação ou da Importa
ção, conforme o que tiver sido estabelecido por cada Parte. 

Artigo 10 

Toda a Informação que por sua natureza ;seja confidencial ou 
que ;seja fornecida em base confidencial para fins de valoração 
aduaneira ;será tratada como estritamente confidencial pelas auto
ridades interessadas que não a revelarão sem a. permissão especifi
ca da pessoa ou governo fornecedor de tal informação, exceto na. 
medida em que, dentro do contexto de procedimentos judicial, pos
sa ;ser exigida a sua liberação. 

Artigo 11 
1. Na determinação do valor aduaneiro, a legislação de cada 

.i?arte disporá quanto ao direito a. recurso, sem sujeição a. penali
dade, por parte do importador ou qualquer outra pessoa responsá
vel pelo pagamento dos direitos. 

2. um direito inicial a recurso, sem sujeição a. penalidade, 
pode ser dirigido a administração aduaneira ou a órgão Indepen
dente. Todavia. a leg!sla.ção de cada Parte disporá quanto ao di,re!to 
a recurso a oor impetrado junto a. instância judiciária, sem sujeição 
a penalidade. 

3. O ;recorrente será notificado, por escrito, da decisão do 
:.ecurso e das razões que a. fundamentaram, Informando-se-lhe, 
ainda, quanto ao direito de l.mpetrar novo recurso. 

Artigo 12 
o pais de importação interessado fará. publicar, de conforml

dllod.e com o artigo X do GATr, as leis, regulamentos, decisões ju
diciais e normas administrativas de aplicação g.enérica que ponham 
em vigor este Acordo. 

Artigo 13 
Se, no curso da deterniinação. do valor aduaneiro das merc~

dorias importadas, tornar-se. necessário retardar a aferição final 
desse valor, o importador poderá, entretanto, retirá-las da alfân
dega, apresentando, quando exl!:ldo, garantia suficiente sob a form!t 
de cauç_ão, depósito ou qualquer outro Instrumento apropriado que 
cubra o pagamento total dos direitos aduanelrcs aos quais as mer
eadorias possam estar sujeitas A legislação de cada. Parte prescre
verá normas para tais circunstâncla.s. 

Artigo 14 
As notas ao Anexo I deste Acordo formam parte ln tegrante dele 

e os seus artigos devem ser interpretados e aplicados conjuntamen
te êom suas respectivas notas. Os Anexos n e m também são 
parte integrante deste Acordo. 

Artigo 15 

1. No presente Acordo, entende-se por: 
(a.) "valor aduaneiro de mercadorias importadas" o valor das 

mercadorias com a finalidade de fazer Incidir direitos aduaneiros 
"ad valorem" sobre as mercadorias importadas; 

(b) "pais de Importação", o pais ou território aduaneiro de Im
portação; e 

(c) "produzida.", a mercadoria. que é cultivada., fabricada e 
extrai da.. 

2. (aJ No presente Acordo, entende-se por "mercadorias: 
idênticas" as que têm o mesmo a.specto, inclusive as mesmas carac
teristicas tisicas, qualidade e reputação. Desde que mantenham as 
caractertstieas bá.s!ca.s previstas na. definição, pequenas diferenças 
na. aparência. não devem impedir que as mercadorias ;sejam consi
deradas idênticas. 

(b) No presente Acordo, entende-se por "mercadorias simila
res" as que, embora não se a.s.semelhem em todos os aspectos, têm 
as: mesmas: características e a. m-esma composição material, as quais 
lbes possib!litam a execução das mesmas funções e a. permuta co
mercial. Entre os fatores ·a serem considerados na determinação 
da similaridade d.S mercadorias· incluem-se a sua. qualidade, repu
tação e a existência de uma marca. registrada. 

(c) As expressões "mercadorias idênticas'' e "mercadorias si
mUares" não incluem, conforme o caso, aquelas que incorporarem 
ou refletirem obras de projetos de engenharia e desenvolvimento, 
impressão, "design", plantas e esbo~os para os quais não tenha ha
vido ajuste dentro das disposições do artigo 8.1 (b) (i v), pelo fato 
de terem sido os ônus correspondentes a tais obras suportados no 
pais de Importação. 

(d) As mercadorias não serão consideradas "idênticas" ou Hsf-. 
milares" a menos que tenham sido produzidas no mesmo país em 
que as mercadorias objeto de valoração. 

(e) Somente serão levadas em conta as mercadorias produzi
das por pessoa diferente, ·quando não houver mercadorias idênti
cas ou similares, conforme o caso, produzidas pela mesma pessoa 
que produziu as mercadorias objeto de valoração. 

3. No presente Acordo, entende-se por "mercadorias da mes
ma· cla.sse ou espécie" as que se enquadram num grupo ou cate
goria de mercadorias produzidas por uma Indústria. ou setor In
dustrial determinados, Incluídas nesse grupo ou nessa categoria 
mercadorias idênticas ou .sim11ares. 

4. Para os fins do presente Acordo, as pessoas serão consi
deradas vinculadas. somente quando: 

(a)uma delas fizer parte da direção ou do conselbo adminis-
tràtivo da empresa da outra, e 'vice-versa; 

(b) forem legalmente reconhecidas como sócias em negócio; 

(c) forem empregador e empregado; 
(d) qualquer pessoa., direta ou indiretamente, possuir, contro

lar ou detiver 5 por cento ou mais das ações ou títulos subscritos 
com direito a. voto de uma e de outra; 

(e) uma delas, direta ou indiretamente, controlar a. .outra; 

(f) ambas forem, direta. ou lndiretamente, controladas por 
uma terceira pessoa; 

(g) ambas controlarem, dlreta ou indiretament.>, uma terceira 
pessoa; ou 

(h) forem membros da. mesma famíl!a. 
5. Para os fins do presentEl Acordo, e desde que enquadradas 

nos critérios do item 4 deste artigo; considerar-se-ão vinculadas 
as pes.soas que forem associadas em negócio, pelo fato de uma delas 
ser agente, di.stribuidor.ou concessionário da outra ou terem qual-
quer outra forma. de associação exclusiva. • 

Artigo 16 
O importador, se o .solicitar por escrito, terá o direito de .ser 

esclarecido, também por escrlto, sobre a l;)laneira pela. qual a. admi
nistração aduaneira do pais de importacão calculou o valor adua-
neiro das mercadorias qUe importou. · ~ 

Artigo 17 
Na apuração por parte de uma administração tl.duaneira., da. 

verdade ou exa.tidão de qualquer afirmação, documento ou decla
ração apresentados para fins de valoração aduSJleira, nenhum dis
positivo, no presente Acordo, será interpretado como sendo restri
tivo, ou questionável do direito que tem a refet1da. administração 
de se convencer de tal verdade ou exa.tidão. 

PARTE II 
Administração e solução de controvérsias 

órgãoS 
Artigo 18 

Serão criados segundo o presente Acordo: 
1. Um Comitê de Signatários (daqui em diante denominado 

Comitê) composto de representantes de cada uma das parte_~ neste 
Acordo. O Comitê elegerá .seu próprio Presidente e se reunirá 
normalmente uma- vez por ano ou de modo diferente se o Acordo 
assim o determinar com a finalidade de proporcionar às pa:rtes 
a oportunidade de formular consultas sobre assuntos relacio
nados com a administração do sistema de valoração aduaneira 
que possam afetar a operacionalidade do pre.sente Acordo ou o 
cumprimento de seus objetivos e de levar a. cabo outras responsa
bilidades assumidas pelas partes. O secretariado do GA 'IT atuarã 
como secretariado do Comitê. 

2. Um Comitê Técnico sobre Valoração Aduaneira (daqw em 
diante denominado Comitê Tecnico) sob os auspícios do Conselho 
de Cooperação Aduaneira incumbido das responsabilidades enu-
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meradas no Anexo II funcioilará de acordo com as nonnas de 
procedimento contidas no referido Anexo. 

Consultas 
Artigo 19 
1. Caso uma parte considere que qualquer benefício a ela: 

atribuído em decorrência do presente Acordo esteja sendo anulado 
ou prejudicado ou que a execução de qualquer dos objetivos do 
citado Acordo esteja sendo impedida em decorrência de atas 
praticados por outro ou outras partes poderá, objetivando alcançar 
uma .solução mutua:rpente .satisfatória formular-lhes eon.sultas. 
Cada Parte acolherá compreensivamente qualquer pedido de con
sulta formulado por outra parte. 

2. As partes interessadas iniciarão prontamente as consul
tas formuladas. 

3. As partes envolvidas em consultas sobre um determinado 
assunto que afete a operacionalidade do presente Acordo ten
tarão conclui-las dentro de um período de tem.P.o raoavelroente 
curto. O Comitê Técnico fornecerá, quando solicitado, orientação 
e assistência às Partes envolvidas. 

Resolução de Controvérsias 
Artigo 20 
1. Se pelo disposto no artigo 19 não tiver sido alcançada 

uma solução mutuamente satisfatória entre as partes interessa
das nas consultas o Comitê se reunirá a pedido de qualquer das 
partes na controvérsia: dentro de trinta dias contados a _partir 
do recebimento de tal pedido para examinar o assunto com a fina
lidade de favorecer uma solução mutuamente satisfatória. 

2. O Comitê ao examinar o assunto e fixar seus procedi
mentos levará em conta o fato de os pontos essenciais da contro
vérsia estarem relaclonados com aspectos de politica. comercial 
ou com questões que exijam exame técnico detalhado. O Comitê, 
por sua própria iniciativa, poderá solicitar ao Comitê Técnico 
que se encarregue, na forma do item 4 _ _s_eguinte, de exame de 
qualquer questão que exija consideração téciJ.ica. O Comitê, a pe
dido de qualquer parte na controvérsia que considere que os pon
tos essenciais se · relacionam con1 questões de natureza técnica, 
solicitará ao Comitê Técnico que se encarregue de tal exame. 

3. Em qualquer fase <la determinação do proced;mento de 
uma controvérsia, poderão ser consultados órgãos competentes 
e peritos no assunto, podendo ser solicitadas a tais órgãos e peri
tos assistência e informações adequadaS.- ·o-- Comitê levará em 
consideração os resultados de qualquer trabalho do Comitê Téc
nico atinente ao assunto da controvérsia. 

Questões Técnicas 

4. O Comitê Técnico, ao ser solicitado na fo_rma do_ disposto 
no item 22 acima, examinará o assunto e relatará ao Comitê, em 
prazo não superior a três meses, contado da data em que a ques
tão técnica foi apresentada ao Comitê Técnico~ salvo se prorro
gado aquele prazo. por acordo mútuo entre as partes em contro
vérsia. 

Procedimentos dos grupos especiais (paneis) 

5. Nds casos em que o assunto não _tenha sido _apresentado 
ao Comitê Técnico, o Comitê criará um grupo espe~al a _pedido 
de qualquer das partes em controvérsia, se nenhuma soluçao mu
tuamente satisfatória tiver sido alcançada dentro do prazo de 
três meses a contar da data da solicitação ao Comitê para exa
minar o. aSsunto. Quando o assunto for apresentado ao Comitê 
Técnico, 0 Comitê criará um grupo espeçial, a pedido_ de qual
quer parte na controvérsia, se nenhuma soluçao l!lutuam.ente 
satisfatória tiver sido alcançada dentro de um mes, a partir 
da data em que o Comitê Técruco apresentar seu relatório ao 
Comitê. 

6. (a) Criado um grupo especial. este será dirigido de acordo 
com os procedimentos enumerados no An_exo Ill. 

(b) Se o Comitê_ tiy_er apresentado um relatório_ sobre os_ aspec
tos técnicos do assunto em controvérsia, o grupo especial utili
zará tal 'relatório como base para examinar aqueles aspectos. 

Obriga~ões 

7. Após o término do exame ou após a apresent~çAão do rela; 
tório do C<lmitê Técnic0 ou do ,grupo especial ao Comlte, este dara 
ao assunto pronto atendimento. O Comitê dará prosseguimento 
apr.apriado aos relatórios dos grupos especiais, normalmente den-
tro de trinta dias do seu recebimento. Em conseqüência, o Comitê 
fará: , 

(i) uma expoSição concernente aos fatos; e 
(li) recomendações a uma ou mais partes no presente Acordo 

ou estabelecerá <mtros meios que considere apropriados. 

8. Considerando-se incapaz de cumprir as recomendações 
que lhe forem dirigidas, a parte fornecerá, imediatamente, e pm 
escrito, suas razões ao Comitê. Neste caso, o Comitê examinará 
a poss1bilidàde de aplicar outros procedimentos adequados. 

9. Caso o Comitê considere que as circunstâncias .são sufi~ 
cientemente graves para justificar tal procedimento, poderá auto
rizar uma ou mais partes a suspenderem a aplicação de tais obri
gações em relação a outra ou outra;s partes, face às circunstâncias 
e em consonância com este Acordo. 

10. o comitê acompanhará atentamente qualquer assmu .. u 
sobre o qual tenha feito recomendações ou ditado outros procedi
mentos. 

11. Surgindo entre as ,partes controvérSia relacionada com 
direitos e obrigações previstas neste Acordo, estas esgotarão os 
procedimentos legais nele previstos antes de fazerem valer seus 
direitos perante o GATI', inclusive o de invocar o seu artigo 
XXIII. 

PARTE III 

Tratainento especial e diferenciado 

Artigo 21 

. ,..!. Os países em desenvolvimento que são partes no presente 
Acordo poderão adiar a aplicação de seus dispositivos por um 
período não superior a cinco anos a partir da data de sua entrada 
em vigor para os ditos países. As partes que optarem pelo adia
mento farão ~ devida notificação ao Diretor Geral das partes 
Contratantes do GATT. 

2. Em aditamento ao item l acima, os países em desenvolvi
mento que são parte~ neste Acordo pod•erão adiar a aplicação do 
artigo 1.2 (b) (iii) e do artigo 6.0 por um período não superior 
a três anos a partir da data em que tais países te~ham apllcaO.o 
todas as demais disposições do presente Acordo. As partes que 
optarem pelo adiamento da aplicação dos dispositivos aqui especi
ficados farão a devida notificação ao Diretor Geral das partes 
Pontratantes do GATT. 

3. Os países desenvolvidos que são partes neste Aeordo pres
tarão assistência técnica aos paises em desenvolvimento que truh
bém são partes, em--termos mutuamente acordados, quando estes 
a solicitarem. Assim, os países desenvolvidos orga'nizarão progra
mas de assistência técnica que poderão incluir, inter alia, treina
mento de pessoal, assistência na preparação de medidas de im
plementação, acesso a fontes de informação relacionadas com 
metodologia sobre valoração aduaneira e orientação sobre apli
cação das disposições deste Acordo. 

Aceitação e adesão 

Artigo 22 

PARTE IV 
Disposições finais 

1. Este Acordo será aberto à aceitação mediante assinatura, 
ou por outra forma, dos governos que são Partes Contratante:s 
do GATT e da Comunidade Econôm!ca Européia. 

2 ·- E.s~ Acordo será aberto à adesão de quaiquer outro goveÍ'
no, nos termos a serem acordados entre ele e as partes no presente 
Acordo, termos esses relacionados com a efetiva aplicação dos 
direitos e obrigações decorrentes do presente Acord,o, mediante 
depósito junto ao Diret<>r Geral das Partes C<>ntrat,antes do GATT, 
de um instrumento de adesão que declare as condições conven
cionais. 

-a. As Partes Contratantes poderão aceitar este Acordo em 
relação aos territórios que representarem no plano internacional, 
contanto que o GATT esteja sendo aplicado em tais territórios, 
conforme as disposições de seu artigo XXVI: 5 (a) ou (b). Para 
fins de aceitação, cada· um desses territólios será tratado como 
se fosse parte neste Acordo. 

Reservas 
Artigo 23 
Não se poderá formular reservas em relação a qualquer das 

disposições do presente Acordo sem o consentimento das outras 
partes. 

Vigência 
Artigo 24 
O presente Acordo entrará em vigor em 1.0 de .janeiro de 19&1 

para: os governos* que o tenham aceito ou a ele aderido nessa 
<lata. Para os demais governos, entretanto, ele entrará em vigor 
no trigésimo dia seguinte à data de sUa aceitação ou adesão. 

• Considera~se ~ue o_ termo «governos'' inc!Í.U as _aUtoridades compet.eD.tes 4n. 
Comunidade Econõmica Européia. 
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Legislação Nacional 
Artigo 25 
1. Cada governo ,que tenha_ aceitado oti ad_erido- ao preSente 

Acordo assegurará, em. prazo não superior à data em que o prec 
sente tenha entrado em vigor para ele, a confonnidade de suas 
leis, regulamenWs e procedimentos administrativos com as dis
posições deste Acordo. 

2. Carla parte informará ao ·comitê quaisquer alteragões em 
suas leis e regulamentos pertinentes ao presente Acordo e na 
forma de administrá-los. · 

Revisão 
Artigo 26 
O Comitê procederá, anualmente, ·a uma revisão da implemen

tação e funcionament-o do presente Acordo, tendo em conta seus 
objetivos. O Comitê Informará anualmente às Partes Contratantes 
do GATI' as ocorrências verificadas durante o periodo abrangido 
por tais revisões. · 

Emendas 
Artigo 27 
As partes poderão emendar o presente Acordo tendo em vista, 

inter alia, a experiência obtida com a sua implementação. Tendo 
as partes acordado a respeito de uma emenda em conformidade 
com as disposições estabelecidas pelo Comitê, tal emenda só en
t:ra:r.á em vigor para qualquer outra parte após o seu consenti
mento. 

Denúncia 
Artigo 28 

Qualquer parte neste Acordo poderá denunciá-lo. A denún
cia se efetivará após expirados sessenta dias a partir da data em 
que a notificação escrita cta_referida denúncia tenha sido rece
bida pelo Diretor Geral das Partes Contratantes do GATI'. A 
partir do recebimento da notificação qualquer parte poderá soli
citar uma reunião imediata do Comitê. 

Secretariado 
Artigo 29 
Este Acordo será assistido pelo Secre.ariado do GATI', salvo 

quanto às atribuições especificamepte conferidas ao Comitê Téc
nico, sendo este, por sua vez, assistido pelo Conselho de qoopera
ção Aduaneira. 

Depósito 
Artigo 30 
Este Acordo .será depositado junto ao Diretor Geral- das Par

tes Contratantes ão GATI', que fornecerá prontamente a cada 
Parte neste Acordo e a cada Parte Contratante do GATT uma 
cópia· autenticada do mesmo e de suas emend~sl conform:e .. o 
artigo 27, além de uma informação de cada ato de sua aceitação 
ou do instrumento de sua adesão, conform_e o artigo 22, ou noti
ficação escrita de cada denúncia que lhe for ofe·recida conforme 
o artigo 28. 

Registro 
Artigo 31 
Este Acordo será registrado em consonância com as disposi

ções do artigo 102 da Carta das Nações Unidas. 
Passado em Genebra este em mil novecentos e setenta e nove, 

em exemplar único, nos idiom~s Inglês, Francês e Espanhol, todos 
autenticados. 

ANEXO I 
NOTAS INTERPRETATIVAS 

Nota geral 
Aplicação sucessiva dos inétodos de valoração 
1. Os art..s. 1.0 a 7.o, inclusive, definem cotrno deverá ser de

terminado o valor aduaneiro das mercadorias importadas, em 
conformidade com as disposições deste Acordo. OS métodos d_e va
loração estão estabelecidos em ordem sucessiva de aplicaçao. O 
método fundamental de valoração arluaneira está definido no 
art. 1.0 e as mercadorias importadas devem ser valoradas de acor
do com as dipposiçõe.s do aludido artigo, sempre que forem cum
pridas as condições previstas no seu texto. 

2. Quando o valor aduaneiro não puder ser determinado se
gundo as disposições do ar. 1.0, pas.sar-se-á sucessivamente aos 
artigos seguintes até ser alcançado o primeiro artigu que permita 
a determinação de tal valor. Exceto quanto ao disposto no art. 4.0

, 

somente quando o valor aduaneiro não puder ser aferido conforme 
as disposições de um determinarlo artigu, é que o disposto n<> ar
tigo subseqüente pode ser utilizado. 

3. Se o importador não optar pela reversão da ordem dos 
arts. 5.o e 6.0 , a ordem normal da seqüência será respeitada. Se o 
importador optar pela reversão, mas em seguida .ficar provada. a 
impossibilidade de se determinar o valor aduaneiro segundo as 

disposições do art. 6.0, O valor !Será aferido conforme o disposto no 
art. 5.0 , caso ele possa ser assim determinado. 

4. Quando o valor aduaneiro não puder ser determinado se
gundo as disposições dos arts. 1.0 a 6.0, inclusiYe, será ele aferido 
conforme "" disposições do art. 7 .o 

ApliCaAJão de PriMípios de Contabilidade Geralmente Aceitos 
1. "Princípios de contabilidade geralmente aceitos" referem

se ao consenso reconhecid<> ou ao sólido suporte legal dentro de 
um. país, numa determinada época, como por exemplo: que re
cursos e obrigações econômicos devem ser registrados no Ativo e 
no Passivo, que mudanças no Ativo e no Pa.ssivo devem. ser regis
tradas, como o Ativo, o Passivo e respectivas alterações deven:t ser 
mensurados, que informações devem ser reveladas € como dev~m 
ser reveladas e que declarações financeiras devem ser preparadas. 
Esses- padrõe.:; tanto podem consistir de largas diretrizes de apli
cação geral como de prátl~"" e procedimentos detll.lhados. 

2. Para os fins deste Acordo, a Administração Aduaneira de 
cada Parte utilizará informações preparadas de maneira coe
rente com os princípios de contabilidade geral.n;lente aceitos no 
Pais e arlequada:.s ao artigo pertinente. A determinação d'C lucro 
usual e de despesas gerais segundo as disposições do art. 5.0 , por 
exemplo, seria calculada, utilizando-se informações prepararlas de 
maneira coerente com os princípios de contabilidade geralmente 
aceitos no Pais de importação. Por outro lado, a determinação de 
lucro usual e de despesas gerais, segundo as disposições do art. 6.0

1 

seria calculada, utilizando-se informações preparadas de ma
neira coer.en.te com os princi"pios de contabilidade geralmente 
aceitos no País de produção. Como outro exemplo, a detennina
ção de um dos elementos prev!.stos no art. 8.1 (b) (ii), produzido 
no pais ãe importação, seria calculada utilizando-se informa
ções de maneira wmpatível com os principias de contabilidade ge
ralmente aceitos no mesmo país. 

Nota ao art. 1.0 
Preço efetivamente pago ou a pagar 
o préço efetivamente pago ou a pagar é o pagamento total 

efetuado ou a ser efetuado pelo comprador ao vendedor, ou em 
beneficio deste, pelas mercadorias importadas. O pagamento não 
implica, necessariamente, em uUla transferência de dinheiro e po
derá ser feito por carta de crédito ou instrumenos negociáveis, 
podendo efetuar-se direta ou indiretamente. Exemplo de paga
mento indireto seria o pagamento pelo comprador, no todo ou em 
parte, de um débito contraído pelo vendedor. 

As atividades assumidas pelo cm;n_prador, por sua própria con
ta, ctiferentes daquelas para as quals um ajuste tenha sido pre
visto no art. 8.0, não serão consideradas como um pagamento in
direto ao vendedor, m~smo que sejam consideradas lucro· deste. 

Os custos de tais atividades não .serão~ portanto, adicionados 
ao pteço efetivarnente pago ou a pagar na determinação do va
lor aduaneiro. 

O valor aduaneiro não incluirá os seguintes encargos e custos, 
contanto que estes sejam destacados do preço efetivamente pago 
ou a pagar pelas mercadorias importadas: 

Ca) encargos relativos às doses de construção~ iristalação, 
montagem, manutenção ou assistência: técnica, assumidos após a 
importação, relativamente a mercadorias importadas, tais como 
instalações, máquinas ou equipamentos industriais; 

(b) o custo de transporte após 'a Importação; 

(cJ tributos incidentes no pais de importação. 
o preço realmente pago ou a pagar refere-se ao preço das 

mercadorias importadas. Assim, a transferência de dividendos_ ou 
outros pagamentos efetuados pelo comprador ao vendedor que não 
se relacionarem com as mercadorias importadas não farão parte 
do valor aduaneiro. 

Item 1 (a) (iü) 

Eutre as restrições que não implicam na inaceitabilidade de· 
um preço pago ou a pagar figuram as que não afetam substancial
mente o valor das mercadorias. Um exemplo d~ tais restrições se
ria o c·aso em que um vendedor exigisse que um comprador de 
automóveis não os vendesse n_em os exibisse antes de uma data 
fixada que representa-sse o início do ano para os modelos dos au
tomóveis em questão. 

Item 1 (b) 

Se a venda ou preço estiverem sujeitos a .alguma condição ou 
prestação a respeito das quais não se possa determinar um valor 
em relação às mercadorias objeto de valoração, o valor de tran-
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sação não será aceitável para fins aduaneiros. Temos como exem
plo: 

(a) o vendedor fixa o preço das merc«dorias Importadas sob 
a condição de o comprador também comprar outros bens em 
quantidades determinadas; 

(b) o preço das mercadorias importadas depende do preço ou 
preços p-elos quais o seu comprador vende outras mercadorias ao 
vendedor das mercadorias importadas; 

(c) o preço é fixado com base em uma forma de pagamento 
que nenhuma relação tem com as mercadorias imJJortadas, tal 
como quando estas são semi-acabadas e tenham sido fornecidas 
pelo vendedor sob a condição de lhe ser enviada uma determinada 
quantidade das mercadorias acabadas. 

Entretanto, condiçõeS ou prestações relacionadas com a pro
dução ou comercialização das mercadorias importadas não resul
tarão na rejeição_ d_o valor de transação. Por exemplo, o fato de o 
comprador fornecer ao vendedor projetas de_ engenharia e plan-. 
tas tomados a cargo no país de importação não resultará na re
jeição do valor de transação para os fins do art. 1.0 Do mesmo mo
do, se o comprador tomar a seu cargo, :por sua própria conta, 
embora entrando em acordo com o Vel.ldedor, a.s atividades rela
cionadas com a comercialização das mercadorias importadas, o 
valor dessas atividades não fará parte do Valor adua..n~eiro, nem re
sultarão essas atividades na rejeição do valor aduaneiro. 

Item 2 

1. Os itens ::! ta) e 2 (b) estahelecem maneiras diferentes 
de .-·e determinar a_ aceitabilidade de um valor de transação. 

2. o ite-m 2 (a) estabelece que, quando-o comprador e ven
dedor forem vinculados, as circunstâncias que envolvem a venda 
serão examinadas e o valor de transação -será a_ceito como o va
lor aduaneiro, contanto que a vinculação não tenha influencia
do o preço. Com isso, não se pretende dizer que deveria haver 
um exame dar. circunstâncias em todos os casos em que o com
prador e o_ vendedor sejam vinculados. Tal exa_me só será exigido 
quando houver dúy_idas quanto à aceitabilidade do preço. Quando 
a administração aduaneira não tiver dúvidas quando a aceitabi
lidade do preç:c, ele deverá ser aceito Eem que outras informações 
sejam solicitadas do importador. Por exemplo, a administração 
aduaneira pode ter previamente examinado a vinculação ou ela 
já pode ter informações detalhadas a respeito _do comprador e 
do vendedor e pode, diante de .tais exames e informações, já es
tar c.onvencida de que a vinculação não in_flu_ePç~_o_u o preço. 

3. Se a administração aduaneira não puder aceitar o· valor 
de transação sem investigações complementares, deverá dar ao 
impor-tador uma oportunidade de fornecer outr:as informações mais 
detalhadas, necessárias para capacitá-la a examinar as ?ircu~
tâncias que envolveram a venda. Nesse conte.~to, a admlrustraçao 
aduaneira deverá estar preparada para exam1nar os aspectos per
tinente.s à transacão inclusive a maneira pela qual comprador e 
vendedor organizâm' suas relações comercia:i_s e ·a maneira pela 
qual o preço em questão foi obtido, com a finalidade de concluir 
se a vinculação influencioü, ou não, o preço. 

Quando ficar demonstrado que comprador e vendedor, em
bora vinculados, conforme as disposições do a:tt. 15, compram e 
vendem um do outro, como se não fossem vincu~ados, tal qe
monstração comprovará. que o preço não foi influenciado pela 
vinculação. como exemplo, se o preço tivesse sido determinado 
de maneira condizente com as práticas normais de fixação de 
preços da indústria em questão ou com _a man':,Íra pela qual o 
vendedor fixa seus preços para compradores nao vmculados a 
ele, isto demonstrará que o preço não foi influenciado pela vin
culaçij.o. Como outro exemplo, quando ficar demonstrado que o 
preco é sufliciente para cobrir todos ~ c~tos e a.ssegurar um 
lucro representativo do lucro global obtido pela firma durante um 
perlodo de tempo também representativo (por exemplo, anual
mente) para vendas de mercadorias d::t-_ mesma classe ou espécie, 
tal demonstração comprovará que o preço não foi influenciado 
pela vinculação. 

4. o item 2 (b) dá ao importador uma oportunidade de de
monstrar que o valor _de transação aproxima-se conside~avelme~
te de um valor ''critério" previamente aceito pela adnnnistraçao 
aduaneira e que, portanto, é aceitável de fl.,Cordo com o _disposto 
no art. 1.o Caso o valor testado se ajuste a um 4os critérios. enu
merados no item 2 (b) não será riecessário examinar a questão 
da influência à luz do item 2 (a). Cas() a administração adua
neira já tenha informações suficientes para estar convencida de 
que, sem outras investigações detalhadas, um dos critérios pre
vistos no item 2 (b) satisfaz, não haverá razão para exigir do 
importador qualquer d.emonstraçã6 complementar. No item 2 !b), 
ent-ende-se por "compradores não vinculados" aqueles que não 
possuam qualquer vínculo particular com o vendedor. 

Item 2 (b) 

Um certo número de fatores deve Se-r levado em eonta ao se 
determi:riar se um valor se aproxima con.sideravelmente de outro. 
Incluem-se entre esses fatores; a natureza da.s mercadoria.s im
portadas, a natur~za da própria indústria, a estação durante qual 
as mercadorias .sao importadas e o fato de a diferença nos va
lores ser ou não comercialmente significativa. COmo esses fatores 
podem variar de um caso para outro, seria impossível aplicar-se 
um padrão uniforme, tal como uma percentagem fixa em cada 
caso. Por exemplo, ao se determinar se o valor de tra:nsação se 
aproxima consideravelmente dos valores estabelecidos nos crité-
1rios do art. •1.2 (b), uma pequena diferenç-a de valor poderia .ser 
inaceitável para um d'eterminado tipo de mercadorias, enquanto 
uma diferença relevante poderia ser aceita. para um outro tipo de 
mercadoria. 

Nota ao art. 2.0 

1. Na aplicação do art. 2.0, a administração aduaneira utiliza
rá, sempre que possível, uma venda de mercadorias idênticas efe
tuada no mesmo nível comercial e essencialmente nas mesma.s 
quantidades das mercadorias objeto de valoração. Inexlstindo tal 
venda, recorrer--i3e-á a uma venda de mercadorias idênticas efe
tuada de acordo com uma. das três seguintes condições: 

(á) uma venda no mesmo nível comercial, mas em quantida
des diferentes; 

(b) uma venda em nível comercial diferente, mas essencial
mente nas mesmas quantidades; ou 

(c) uma venda em nível comercial diferente e em quantida
des diferentes. 

2. Existindo uma venda de acordo com qualquer uma dessas 
três coD.dições, serão, então, feitos ajustes, conforme. o caso, pa.ra: 

(a) somente fatores relativos a qua.:_tidade; 
(b) somente fatores relativos a nível comercial; ou 

(c) fatores relativos a nível comercial e a quantidade. 
3. A expre3são "e/ou" permite flexibilidade na utilização das 

vendas e possibilita os ajustes necessários em qualquer un1a da.s 
três condições descritas acima. 

4. Para os fins do art. 2.0 , entende-se por valor de transação 
de mercadorias importadas idênticas, um valor aduaneiro ajustado 
conforme as determinações dos itens 1 (b) e 2 deste artigo e que 
já tenha sido aceito em virtude do art. 1.0 

5. Uma condição para a existência de ajustes motivados 
por níveis comerciais diferentes, ou quantidades diferentes, é que 
tais ajustes, quer c.onduzam a um aumento ou a uma diminuição 
no valor, somente sejam feitos cum base em evidência demons
trada que claramente estabeleça a razoabilidade e exatidãa do 
ajuste, como, por exemplo, llsta.s de preços em vigor, contendo 
preços referentes a quantidades ou a níveis diferentes. Se as mer
cal:lorias importadas, objeto de valoração, consistirem, por exem
plo, em uma remessa de 10 unidades e as única.s mercadorias im
portadas idêntica.s para as quais existe um valor de transação 
foram objeto de uma venda de 500 uriidades e ficar confirmado 
que o vendedor concede descontos sobre a quantidade, o ajuste 
exigido poderá ser efetua.do recorrendo-se à lista de preços do 
vendedor e utilzando-.se o preço aplicável a uma venda de 10 Uni
dades. Para tanto, não é necessár_io que se tenha efetuado uma 
venda de 10 unidades, contanto que a llsta de preços tenha sido 
preparada em bon:a fide, através de vendas efetuadas em quan
tidades diferentes. Entretanto, na ausência desse critério objetivo, 
a determinação de um valor aduaneiro conforme as disposições 
do art. 2.0 não serã adequa-da. 

Nota ao art.. 3.0 

1. Na aplicação d-o art. 3.0 , a administração aduaneira uti
lizará, sempre que possível, uma venda de mercadorias similares 
no mesmo nível comercial e esencialmente nas mesmas quanti
dades das mercadorias objeto de valoração. Inexistindo tal venda, 
recorrer-se-á a uma venda de mercadorias efetuada de acordo 
com uma das três seguintes condições: 

(a) uma venda no mesmo nivel comercial mas em quantida
des dllerentes; 

(b) uma venda em nível comercial diferente, mas, essencial
mente, nas mesmas quantidades; ou 

(c) uma venda em um nível comercial diferente -e em quanti-
dades dif"rentes. ~ 

2. Existindo uma venda de acordo com qualquer uma de.ssas 
três condições, serão, então, feitos ajustes, conforme o caso, para: 

(a) somente fatores relativos a quantidade; 
(b) somente fatores relativos a nível comercial; ou 
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(c) fatores reiativos· a nlvel comercial e a quantidade. 
3. A expressão. "e/Du" permite a fleXibilidade na utilização 

das vendas e possibilita os ajustes necessãrios em qualquer uma 
das três condições descritas acima. 

4. Para os fins do artigo 3.0 , entende-se por valor de transa
ção de mercadorias importadas similares, um valor aduanei·ro ajus
tado con!orme as determinações dos lten.S 1 (b) e 2 deste artigo 
que já tenha sido aceito em virtude do artigo LO 

5; Uma condição para a existência de ajustes motivados por 
níveis comerciais diferentes, ou quantidades diferentes, é que tais 
ajustes, quer conduzam a um aumento ou a uma dim-inuição no 
valor, somente sejam feitos com base em evidência demonstrada 
que claramente estabeleça a razoabilidade e e:xat!dão do.ajus·te, co
mo por exemplo, listas de preços em vigor, cDntendD preços refe
rentes a quantidades ou a niveis diferentes. Se as mercadorias im
Portadas, Dbjeto de valoraÇão, consistirem por exemplo, em uma 
remessa de 10 unidades e as únicas mercadorias importadas simi~ 
lare.s P.ara· as quais .existe um valor de transação foram objeto de 
uma venda de 500 unidades e ficar confirmado que D vendedor 
concede descontos sobre a quantidade, o ajuste exigido poderá 
ser efetuado recorl'endo-se à lista de preços do vendedor e utilizan
dD-.se o preço aplicável a uma, venda de 10 unidades. Para tanto, 
não é necessário que se tenha efétuado uma venda de 10 unida
des, contanto que a lista de preços tenha sido preparada em bona 
fide, através de vendas efetuadas em quantidades diferentes. En
tretanto, na ausência desse critério objetivo, a determinação de 
um valor aduaneiro conforme as disposições do artigo 3.0 não será 
adequada. 

Nota ao artigo 5.0 

1. Entende-se por ''preço unitário pelo qual mercadorlM 
forem assim vendidas na maior quantidade agregada., o preço 
pelo qual o maior número de_ unidades é vendido a pessoas não 
vinculadas àquelas de quem compraram tais mercadorias no pri
meiro nível CDmercial, após a importação, no qual as vendas ocor
rem. 

2. Por exemplD: mercadDrias são vendidas com base em uma 
lita de preços que conceda preços unitários favoráveis para com
pras feitas em maiDres quantidades. 

Quantidadle 
Quantidade da ri'reço total ven-

Número de vendas dida re-v-enda unitário ferente a. 
cada preço 

1 - 10 unidades 100 10 vend. de 5 unid. 65 
5 vend. de 3 unid. 
5 v.end. de 11 unid. 55 

11 - 2S unidades 95 1 vend. de 30 unid. 80 
mais de 25 unidades 90 1 vend. de 50 unid. 

O maiDr número de unidades vendidas a um preço é 80; em 
conseqüência, o preço unitário correspondente às vendas que to
talizam a maior quantidade agregada é 90. 

. 3. No~tro exemplo, duas vendas ocorrem~ na ·primeira, 500 
umdades sao vendidas ao preço· de 95 unidades monetárias cada 
e na segunda 400 uni~ades, ao preço de 90. NeSte exemplo O 
maior número de unida:des vendidas a um certo preço é 5ÓO • 
portanto, o preço unitário da maior quantidade agregada é 95. ' 

4. Um terceiro ex~plD seria a seguinte hipótese na qual 
várias quantidades são vendidas por preços diferentes. 

(a) Vendas 
Quantidade da venda. 

40 unidades 
30 , 
15 
50 
25 
35 
5 

(b) Totais 
Quantidade total vendida 

65 
50 
60 
25 

Preço unitário 

100 
90 

100 
95 

105 
90 

100 

Preço unitário 

90 
J5 

100 
105 

No presénte exemplo, o maior número de unidades vendidas 
a um· certo preça é 65; conseqüentemente, o preço da maior quan
tidade agregada é 90. 

5. Qualquer venda efetuada no país de importação, de acor
do com o item 1 acima, a pessoa. que forneça, direta ou indireta
mente, qualquer dos elementos enumerados no artigo 8.1 (b), 11-
V<I"e eLe encargos ou a custos reduzidos, para serem utilizados na 
produção e na venda para exportação das mercadorias Importa
das, não será considerada na determinação do preço unitário 
para fins de. aplicação do artigo 5.0 

6. Observe-se que "lucro e despesas gerru.s·· refendas nD 
artigo 5.1 devem ser considerados comD um todo. A estimativa, 
para fins da dedução referente a "lucro e despesas gerais" será 
determinada com, base em informações fornecidas _pelo importa
dor ou por alguém em seu nome, a menos que sua estimativa se
ja incompatível com a Dbtida em vendas, no pais de importação, 
das mercatioria.s importadas da mesma classe ou espécie. Quan
do estaS eStimativas forem incompatíveis, o montante calculado 
para lucro e despesas gerais poderá basear-se_ em informações 
pertinentes fornecidas por outrem que não o importador ou al
guém em seu nome. 

7. "Despesas gerais" englDbam custos d!rctos e indiretos de 
comercialização das mercadorias em questão. 

8. Itripostos locais a pagar em r!lzão da venda das merca
dorias e que não dêem margem às deduções previstas no artigo 
5.1 (a) IV, deverão ser deduzidos de cDnformidade com as dis
posições do artigo 5. 1. (a) (i) . 

9.. Na determinação das comissões ou dos lucros_ e despesas 
gerals usuais previstos no artigo 5. 1, a Indagação quanto ao fa
to de as mercadorias serem "da me.s~a classe ou espécie'• das de
mais, deverá ser respondida caso a caoo, considerando-se_ as cir
cunstâncias pertinentes. Deverão ser examinadas as vendas no 
paí.s de importação do mais restrito grupo ou Unha de mercado
rias importadas da mesma classe ou espécie, na qual se enqua
drem as mercadorias objeto de valoração e para as quais as in
formações necesárias possam ser provid&.s. Para os fins do arti
go 5.0 , "mercadorias da mesma classe ou espéc'ie" incluem tanto 
as importadas do mesmo país que as mercadorias objeto de va
loração quanto as importadas de países diferentes. 

10'. Para os fins do artigo 5.1 (b), a "data mais próxima" 
será; aquela. na qual mercadorias importadas ou mercadDrlas idên
ticas ou sinúlares importadas são vendidas em quantidade su
ficiente para que se possa estabelecer o preço unitário. 

11. Quando o método previsto no artigo 5.2 for utll!zado, 
as deduções efetuadas em razão do valDr adicionado por proces
samento ulterior _basear-se-ão em dados objetivos e quantificá
veis, relacionados com o custo do processamento. Os cálculos des
se custo terão como base fórmulas, indicações, métodos e outras. 
práticas industriais aceitas. 

12. Reconhece-se que o método de valoração previsto no 
artigo _5.2 não será aplicado normalmente quando1 como resulta
do de processamé:1to ulterior, as mercadorias importadas perde
rem sua identidade. Entretanto, pode haver caoos em que, embo
ra .as mercadorias importadas percam a identidade, o valor adi
cionado pelo processamento ulterior pode ser determinadD com 
exatidão sem excessiva dificuldade. Por DUtro lado, há casos em 
que, embora mantendo sua identidade, as mercadorias importa
das contribuem com uma parcela de tal forma pequena na cons
tituição das mercadorias vendidas no país de importação, que a 
utilização desse método de valoração não seria justificável. Em 
vista do exposto, cada uma dessas situações deverá ser conside
rada caso a caso. 

No ta ao artigo 6. 0 

1. Como regra geral, o valor adUaneiro é determinado no 
presente Acordo com base em informações prontamente obtení
vels no país de importação. Todavia, com o intuito de determi
nar um valor computado, pode ser necessário o exame dos custos 
de produção das mercadorias objeto de valoração e de outras in
formações que tenham que ser obtidas fora do país de importa
ção. Além disso, na maioria dos casos, o produtor das. mercado
rias estara fora dD alcance da jurisdição das autoridades do pais 
de importação. A utilização do método do valor computado res
tringir-se-á, de um modo geral, àqueles casos em que comprador 
e vendedor são vinculados e o produtor está em condições de for
necer às autoridades dD país de importaçãD os dadDs relaciona
dos COpl custos e prover facilidades para quaisquer ve-rificações 
subsequentes que venham a ser necessárias. 

--2. O "custo ou valor" indicado no artigo 6.1 (a) deve ser 
det~nninado com base em informações relacionadas com- ~r pro
duçao da.s mercadorias objeto de valoração, informações estas 
fornecidas pelo pmdutor ou por alguém em seu nome Tais in
formações devem ba.sear-se nos assentamentos contábeis do pro
dutor. desde aue tais assentamentos sejam compatíveis com os 
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princípios de contabilidade geralmente aceitos e aplicados no· 
país em que as mercadorias foram produzidas. 

3. O 1'cu.sto ou valor'.' incluirá o custo dos .elementos espe
clflcados no artigo 8.1 (a) (ii) e (!!!). Incluirá também o valor, 
d-evidamente apropriado conforme o disposto na nota pertinente 
ao artigo 8, de qualquer elemento especificado no artigo 8.1 (b) 
que tenha sido fornecido, direta ou in_çliretamente, pelo compra
dor, para .ser utilizado na produção das mercadorias importadas. 
O valor dos ·e:ementos especificados no artigo 8.1 Cb) (IV) que. 
tenham sido assumidos no paí.s de importação só serão incluídos 
se se constituírem em encargos do produtor. Entenda-se que ne
nhum custo ou valor dos elementos, referidos neste item deverá 
ser contado duas vezes na determinação do valor computado. 

4. o (<monfã.rite para lucro e despesas_ gerais" referido no 
art1.,.'0 6.1 (b) deverã ser determ.inado com base em informações 
prestadas pelo produtor ou por alguém em seu nome, a menos 
que suas estimativas sejam incompatíveis com aquelas usualmen
te verificadas em vendas de mercadorias da mesma classe ou es
pécie, das mercadorias objekl de valoração, vendas estas efetua
das por produtores, no pais de _exportação, destinadas a exporta-
ção para o país de importação. -

5. Observe-se ne.ste contexto que o ·~montante para lucro e 
despesas gerais" deve ser cnnsiderado como um todo. Em conse
qüência, se, num determinado caso, a estimativa de lucro do 
produtor for baixa e .suas despesas gerais forem altas, lucro e d-es
pesae; gerais co~iderados conjuntamtente podem, no'. entanto, 
ser compatíveis eom aqueles usualmente verificados em vendas 
de mercadorias da mesma classe ou espécie. Seria o caso, por 
exemplo, de um produto estar .sendo lançado no pais de impor
tação e o produtor ter admitido um lucro baixo ou nulo para 
contrabalançar despesas gera1s, elevadas, relacionadas ao lança
mento. Quando o produtor puder demonstrar que, em conseqüên
cia de determinadas circunstâncias comerciais, estã obtendo um 
pequeno lucro em suas vendas, suas estimativas de lucro real se
rão levadas em conta desde que ele tenha razões comerciais vá
lidas que as just!Hquem e sua política de fixação de preços re
flita as políticas usuais no ramo industrial concernente. Seria o 
caso, por exemplo, de produtores que fossem forçados a baixar 
os preços temporariamente em conseqüência de uma inesperada 
queda de demanda, ou vendessem mercadorias para complemen
tar uma linha de mercadorias, que estivesse sendo produzida no 
país de im·portÇtção, e aceitassem um pequeno luc,ro para mân
ter a competição. Quando as própria estimativas do produtor pa
ra lucro e despesas gerais não forem compatíveiS com aquelas 
usualmente verificadas em vendas de mercadorias da mesma 
c:as.se ou espécie das mercadorias objeto de valoração, vendas 
estas efetuadas por produtores, no país de exportação, destinadas 
a exportação para o país de importação, o montante para lucro 
e despesas gerais poderá basear-se em outras informações perti
nentes que não as fornecidas pelo produtor das mercadorias ou 
por alguém em seu nome. 

6. Quando informações diferentes daquelas fornecidas pelo 
produtor ou por alguém em seu nome forem utilizadas para fins 
de determinação de um vnlor computado, as autoridades do país 
de importação darão conhecim·ento ao importador, se este o re
querer, da fonte de tais informações, áos dàdos utilizados e dos 
cálculos efetuados com base em tais dados, (!_onforme as dis...nosi
ções do artigo 10. 

7. As ''despesas gerais" ref-eridas_ no artigo 6.1 (b) com
preendem os custos diretos e indireto;; relativos à produção e v-en
da de mercadorias para exportação que não estejam incluídas 
no artigo 6.1 (a). 

8. Para se saber se determinadas mercadorias são "da mes
ma classe ou espécie" que outras, dever-se-á examiná-!as c'a.so a 
caso, tendo-se em conta a.s circunstâncias pert:inentes. Na deter
minação dos lucros e despesas gerais usuajs, conforme as disposi
ções do artigo 6.0, dever-se-á examinar venda.s destinadas a ex
portação para o paíS de 1inp0rtação do mais restrito grupo ou li
nha de mercadorias, que inclua as mercadorias objeto de valora
ção, para as quais as informações necessáriaS- possam ser providas. 
Para os fins do artigo 6.0 , "mercadoria.s da :fuesnia classe ou es
pécie" devem provir do mesmo país daS rilércadorias objeto de 
valoração. 

Nota ao artigo 7.o 
1. Valores aduaneiros aferidos conforme as disposições_ do 

artigo 7.0 deverão, na medida do possível, basear-se em valores 
aduaneiros pré-determinados. 

2. Os méto'dos de valoraçãO empregadõ-s de acordo com o 
artigo 7.o serão oS definidos nos artigos 1.0 a 6.0 , inclusive, mas 
uma razoável flexibilidade na aplicação de tais métodos estará 
em consonância com os objetivos e disposições daquele artigo: 

3. Seguem-se alguns exemplos de J"azoável flexibilidade: 
(a) Mercadol"ias idênticas - a exigêhCfa-ae que--aS--mercado

rias idênticas deverão ser exportadas no mesmo tempo ou apro-

ximadamente no mesmo tempo em que as mercadorias objeto de 
valoração poderá ser interpretada de maneira flexivel; merca
dOrias idênticas importadas produzidas num pais diferente do país 
de exportação das mercadorias de base para valoração aduaneira; 
os valores aduaneiros de mercadorias idênticas importadas já de
terminados conforme as disposições dos artigos 5.0 e 6.0 poderão 
ser utilizados. 

(b) Mercadorias similares - a exigência de que mercadorias 
similares deverão ser exportadas no mesmo tempo ou aproxima
damente no m-esmo em que as mercadorias objeto de valoração 
poderá ser interpretada de maneira flexível; mereadortas impor
tadas slmílares prQduzidas num pais diferenta do pais de expor
tação das mercadorias objeto 4e valoração poderão servir de base 
para valoração aduaneira; os valores duaneiros de mercadorias 
similares jã determinados conforme as disposições dos artigos 
5.0 e 6.0 poderão ser utilizados. 

(c) Método dedutivo - a exigência de que as mercadorias de
verão ter sido vendidas no "estado em que foram Importadas", 
conforme o artigo 5.1 (a) poderá ser interpretada de maneira 
flexível; o prazo de <~noventa dias" poderã ser aplicado de ma
neira flexivel. 

Nota ao artigo 8.0 

Item I a) (i) 

Entende-se por "comissões de compra" os pagamentos efe
tuados pelo comprador ao .seu agente pelos serviços de represen
tação, no exterior, na compra das mercadorias objeto de valo
ração. 

Item 1 (b) (ii) 

1. COm respeito às mercadorias importadas, dois fatores In
fluenciam a apropriação dos elementos especificados no artigo 
8.1 (b) (li): o valor do próprio elemento e o melo pelo qual este 
valor deve ser apropriado em relação às mercadorias. A apropria
ção desses elementos deverá ser feita de maneira razoável, ade
quada às circunstâncias e conforme os princípios de contab!li
dade geralmente aceitos. 

2. Quanto ao valor do elemento, se o importador comprá-lo 
de um vendedor não vinculado a ele, por u_m dado custo, o valor 
do elemento será aquele custo. Se o elemento tivesse sido produ
zido pelo importador ou por uma pessoa vinculada a ele, seu va
lor seria o seu custo de produção. Se o elemento tivesse sido pre
viamente utilizado pelo importador, a despeito de ele ter sido ou 
não comprado ou produzido por tal importador, o custo original 
de aquisição ou produção teria que ser diminuído, tendo-se em 
conta sua utilização, com a finalidade de ser obtido o valor de 
tal elemento. 

3. Tendo sido determinado um valor para o elemento, será 
necessário apropriar tal valor em relação às mercadorias impor
tadas. Existem várias possibilidades. Por exemplo, o valor poderia 
ser apropriado em relação à primeira remessa, caso o importador 
desejasse pagar tributos sobre o valor global, de uma só vez. Nou
tro exemplo, o importador poderia solicitar a apropriação do va
lor em relação ao. número de unidades produzidas até a época 
da primeira remessa. Ou então, ele poderia solicitar que o valor 
fosse apropriado em relação à toalidade da produção prevista, caso 
existissem contratos ou compromissos da firma com referência a 
tal produção. O método de apropriação ut!l!zado dependerá da 
documentação fornecida pelo importador. 

4. Como ílustração do que foi dito acima, um importador 
fornece ao produtor um molde a ser utilizado na· produção das 
mercadorias importadas e contrata com ele uma compra de 10.000 
unidades. Quando chegasse a primeira remessa de 1.000 unidades. 
o produtor já teria produzido 4.000 unidades. O importador pode
ria solicitar à administração aduaneira que apropriasse o valor 
do molde em relação a 1.000, 4.000 ou 10.000 uuldades. 

Item 1 (b) (iv) 

1. Os acréscimos- efetuados para os elementos especificados 
no artigo 8.1 (b) Civ) deverão basear-se em dados objetivos e 
quantificáveis. A fim de minimizar a dificuldade que representa 
para o importador e para a admhústração aduaneira a determi
nação do valor a ser adicionado, dever-se-ia utilizar, na medida 
do possível, dados prontamente obteníveis no slstama de registras 
comerciais do comprador. 

2. Quanto aos elementos fornecidos pelo comprador que te
nham sido comprados ou arrendados pelo próprio comprador, o 
acréscimo seria o custo da compra ou do arrendamento. Não se 
fará acréscimos para os_ _elementos obtenívels no domínio público, 
a não ser o acréscimo relativo ao cu.sto das cópias de tais ele
mentos. 

3. A relativa facilidade no cálculo dos valores a serem acres
cidos dependerá da estrutura, das práticas gerencials e dos mé
todos contábeis de uma determinada empresa. 
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4. Por exemplo, é pos.sível que uma firma que Importe uma 
variedade de produtos de vários países mantenha os registras 
contábeis de seu centro de udesign" fora do país de importação, 
de tal mod'o que indique com precisão os cu&tos atribuíveis a um 
dado produto. Em tais casos, um ajuste dlreto poderá ser feito 
de maneira adequada, conforme o disposto no artigo 8.0 

5. Pode ocorrer, por outro lado, que uma empresa mantenha 
o custo do centro de «design" fora do país de importação como 
uma- despesa geral operacional, sem imputá-la a I?rodutos espe
cificas. Nesse exemplo, um ajuste conveniente em relação às mer
cadorias importadas poderia ser efetuado conforme o disposto 
no artigo s.o, apropriando-se a totalldade dos custos do centro de 
"design" em relação à totalid_ad_e da produção beneficiada por 
ele e acrescentando-se ao valor das importações, numa base uni
tá,ria, este custo apropriado. 

6. Variação nas circunstâncias acima exigirão, naturalmen
te, o exame de diversos fatores na determinação do método de 
alocação adequado. 

7. Nos casos em que a produção ,do elemento envolva um 
certo número de paises por um deternünado período de tempo, 
o ajuste deve restringir-se ao valor efetivamente acrescentado 
àquele elemento fora do pais de Importação. 

Item 1 (c) 
1.- Os pagamentos de "rp_yalties" e licenças referidos no_ ar

tigo 8.1 (c) poderão incluir, entre o0utros, pagamentos relatiV'OS 
a patentes, marcas registradas e direitQ.s de autor. Entretanto, na 
determinação do valor aduaneiro, os ônus relativos ao direito de 
reproduzir as mercadorias importadas no país de Importação não 
serão acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar por 
elas. 

2. os pagamentos eietuados pelo comprador pelo <J!re!to de 
distribuir ou revender as mercadorias importadas nao serao acre!3-
cidos ao preço efetivamente pago ou a pagar p~r elas, caso nao 
se considere tais pagamentos como un;a cond1çao d~a venda das 
mercadorias importadas para: exportaçao para o pa1s de !Jnpor
tação. 

Item 3 

Inexlstlndo dados objetivos e quantificáveis em relação aos 
acréscimos exigidos pelas disposições do artigo 8.0, o valor de tran
sação não poderá ser determinado de acordo com o disposto no 
artigo 1.0 Por .exemplo: um "royalty" é pago com base no preço 
de uma venda, no pais de importação, de um litro de um deter
minado produto que tenha sido importado por quilograma e trans
formado numa soluçW após importado. Se o aroyalty" basear-se 
parcialmente nas mercadorias importadas e parcialmente em ou
tros fatores independentes das mercadorias importadas (como, 
por exemplo, quando as mercadorias importadas encontra:p1-se 
misturadas com ingredientes orlWldos do mercado interno e não 
podem mais ser identificadas separadamente, ou quando não se 
pode distinguir o ••royalty" dos acorrlos financeiros especiais en
tre comprador e vendedor), seria Inadequada qualquer tentativa 
de acréscimo a título de "royalty". Entretanto, se o montante des
te "royalty" basear-se somente nas mercadorias importadas e pu
der ser prontamente quantificado, um acréscimo ao preço efetiva
mente pago ou a pagar poderá ser feito. 

Nota ao artigo 9.0 

Para os fins do artigo 9.0 , "momento da importação" poderá 
ihcluir o momento da entrada das mercadorias para fin.s adua
neiros. 

Nota ao artigo 11 

1. O artigo 11 confere ao Importador o direito a recurso 
contra uma determinação de valor efetuada pela administração 
aduaneira, referente à.s mercadorias a serem valoradas. O recurso 
inicial poderá ser dirigido a uma autoridade superior da admi
nistração aduaneira, mas o importador terá o direito de recorrer 
em última instãncla, ao Judiciário. 

2. "Sem sujeição a penalidi"deij Significa que o Importador 
não estará passível de uma multa ou da ameaça de uma multa 
pela simples razão de ter optado por exercer seu direito a recur
so. O pagamento normal de custas judiciais de honorários de ad
vogados não serão considerados multa. 

3. Entretanto, nenhuma das disposições do artigo 11 impe
dirá uma Parte de exigir que os direitos aduaneiros fixados se
jam pagos integralmente antes de um recurso ser interposto. 

Nota. ao artigo 15 
Item 4 

Para os fins deste Acordo, a expressão upessoas" incluiu pes
soas j urtdlcas, conforme o caso. 

Item 4 (e) 

P:ara os fins deste Acordo, entender-se-á que uma. pessoa con
trola outra quando a primeira estiver de fato ou de direito, numa 
posição de exercer .sobre a segunda seu poder de limitar ou de 
orientar. 

ANEXO li 
Comitê Técnico sobre Tributação Aduaneira. 

1. Segundo as disposições do artigo 18 do presente Acordo, 
o Comitê Técnico será criado sob os auspícios do conselho de coo
peração Aduaneira, com a finalidade de assegurar, no nível téc
nico, uniformidade na Interpretação e apllcação deste Acordo. 

2. As responsabilidades compreenderão: 
(a) examinar problemas têcnlcos especi!leos· surgidos na ad

ministração quotlcllana dos sistemas de valoração aduaneira das 
Partes neste Acordo e emitir pareceres sobre soluções apropria
das, com ba.se nos fatos apresentados; 

(b) estudar, quando sollcltado, leis, procedimentos e práti
cas de valoração, no que estes se relacionem com o Acordo e pre
parar rel:,Ltôrio sobre os resultados de tais estudos; 

(c) preparar e distribuir relatórios anuais sobre os aspectos 
técnicos da operaclonalldade e do andame.nto deste Acordo; 

(dl prestar Informações e orientações sobre quaisquer assun
tos referentes à valoração de mercadorias Importadas para fins 
aduap.eiros que possam ser solicitada·s por qualquer Parte neste 
Acordo ou pelo Comitê de Signatários. Estas Informações e orien
tações poderão tomar a forma de pareceres. comentários ou notas 
explicativas; 

(e) facilitar, quando solicitado, a prestação de assistência 
têcn!ca às Partes, com a finalidade de promover a aceitação do 
presente Acordo no plano internacional; e 

(f) executar outras funções que o Comitê de Signatários pos
sa determinar. 
Considerações Gerais 

3. O Comitê Técnico tentará concluir, num período de tem
po razoavelmente curto, sua tarefa sobre assuntos especfficos, es
pecialmente aquelas a que se referirem as partes ou o Comitê. 

4. Em suas atlvldades, o Comitê Técnico será assistido, de 
forma conveniente, pelo Secretariado do Conselho de Cooperação 
Aduaneira. 

Representação 
5. Cada Parte neste Acordo terá o direito de ser represen

tada no Comitê Técnico e o de nomear um delegado e um ou 
mais suplentes, que ali terão assento como seus representantes. 
A Parle assim representada no COmitê Técnico será, dai em dian
te, considerada um membro do Comitê Técnico. Representantes 
de membros do Comitê Técnico poderão ser as.slstldos por conse
lheiros. O Secretariado do GATT p·oderá, também, assistir a. tais 
reuniões, na qualidade de observador. 

6. Os memhl'os do Conselho de Cooperação Aduaneira que 
não sejam Partes neste Acordo poderão ser representados nas reu
niões do Comitê Técnico por um delegado e um ou mais suplen
tes. Tais representantes assistirão às reuniões do Comitê Técni
co como observadores. 

7. Caso seja aprovado pelo Presidente do Comitê Técnico, o 
Secretário-Geral do Conselho C\e Cooperação Aduaneira (daqui em 
diante denominado 410 Secretário-Geral'') poderá convidar repre
sentantes de governos que não sejam Partes neste Acordo, nem 
membros do COnselho de Cooperação Aduaneira, e representantes 
de org:mizações oficiais e profisionais ln ternacionais, a assistirem 
às reuniões do Comitê Técnico como observadores. 

8. Serão feitas pelo Secretário-Geral as nomeações de dele
gado, suplentes e conselheiros para as reuniões do Comitê Técnico. 
Reuniões do Comitê Técnico 

. 9. o Com! tê Técnico reunlr-se-á sempre que necessário, po
rém, duas reuniões anuais, no mínimo, deverão ser realizadas. A 
data de cada reunião será fixada pelo Comitê Técnico em sua 
sessão precedente. A data da reunião poderá ser .alterada, seja a 
pedido de qualquer Membro do Comitê Técnico, com a aprovação 
de uma maioria simples de .seus membros, seja, em casos de urgên
cia, a pedido do Presidente. 

10. As reuniões do Comitê Técnico serão realizadas na sede 
do Conselho de Cooperação Aduaneira, salvo decisão contrária. 
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11. o Secretário-Geral informará a data de abertura de 
cada sessão do COmitê Técnico a todos os seus membros e aos par
ticipantes Indicados nos itens 6 e 7, com um núnimo de trinta 
d.las de antecedência, exceto em casos urgentes. 

Ordem do Dia 

12. Uni" agenda provisória para cada sessão será redigida 
pelo Secretário"Gera:l e circulará entre os membros do Comitê 
Técnico e entre os participantes indicados nos itens 6 e 7, com 
o mfnimo <le trinta dias de antecedência da sessão~ exc~to _em 
casos urgentes. Esta agenda cOmpreenderá todos os Pontos cuja. 
inscrição tenha sido aprovada pel<> COmitê Técnico durante sua 
sessão precedente; todos os pontos inscritos pelo Presidente por 
sua própria Iniciativa e todos os pontos cuja inscrição tenha sido 
solicitada pelo Secretário Geral, pelo COmitê de Signatários ou 
por qualquer membro do yomitê Técnico. 

13. O COmitê terá sua agenda concluida quando da abertura 
de cada sessão. Durante a sessão, a agenda poderá ser, alterada, 
a qualquer momento pelo comitê Técnico. 

COmposição da Dlretoria e Métodos de Trabalho 
14. O Comitê Técnico elegerá, entre os delegados de seus 

membros, um Presidente e um ou mais Vice-Presidentes. O Presi
dente e os Vlce-Presidentes desempenharão os respectivos man
datos pelo período de um ano. O Presl&ente e os Vice-Preslden
tes, cujos mandatos findarem, poderão ser reeleitos. O Presi
dente ou V!ce-Presidente que deixarem de representar qualquer 
membro do Comitê Técnico~ automaticamente~ perderão seu man
dato. 

15. Se o Presidente estiver ausente de uma reunião ou parte 
dela, um Vice-P.residente assumirã ··a presidência com os mesmos 
poderes e deveres que o presidente. 

16. O Presidente da reunião participará dos trabalhos do 
Comitê Técnico em sua qualidade de presidente e não ccimo t:e
presentante de um membro do COmitê Técnico. 

17. Além de exercer os poderes que lhe foram eonfer~dos 
pelas presentes normas, o Presidente d~clarará a abertura e o en
cerramento de cada reunião, dirigirá os debates, concederá a pa
lavra e, de acordo oom essas mesmas normas, disciplinará os 
trabalhos. O Presidente também poderáchamar a atenção de um 
orador, caso sua.s observações não sejam pertinentes. 

18. Durante o debate .de qualqUer aJssunto, qualquer de
legação poderá apresentar uma questão de ordem. Neste caso, 
o Presidente proferirá, imediatamente, sua decisão. Se sua de
cisão for contestada, o Presidente a submeterá à consideração 
dos membros da reunião e ela será mantida a não ser que seja 
rejeitada. 

19. O Secretário-Gera:! ou membros do Secretáriado, desig
nados por ele, desempenharão as tarefas de secretaria nas· reu
niões do Comitê Técnico. 

"Quorum" e votação 
20. O quonun será constituído por representantes de maioria 

simp:es dos membros do Comitê Técnico. 
21. Cada membro do Comitê Técnico terá direito a um vo

to. Toda decisão do Comité Técnico será tomada pela- malór!a de, 
no minimo, dois· terços dos membros presente. A despeito do re
sultade> obtido na votação de um determinado assunto, o COmitê 
Técnico terá a liberdade de apresentar um relatório completo ao 
Comitê de Signatários e ao Conselho de COOperação Aduaneira, 
indicando os diferentes pontos-de-vista expressos_ nos debates 
concernentes. 

Idiomas e Documentos 
22. Os idiomas oficiais _do__ Comitê Técruco serão o Inglês, 

Fra:ncês e o Espanhol. Intervenções ou declaraç_ões feitas em qual
quer destes três idiomas serão irnediat:;~.mente traduzidas para os 
icllomas oficiais a não sel." que todas as delegações concordem em 
dispensar a tradução. Intervenções ou declarações feitas em qual
quer outra língua: serão traduzidas para o inglês, o francês e o 
espanhol, nas mesmas condições, mas~ neste caso, a delegação 
Interessada providenciará a tradução para os três Idiomas ofi
ciais. Somente o inglês, o francês e _o espanhol seJ;'âo utilizados 
nos documentos oficiais __ do_ Comitê Técnico. Memorandos e cor
respondências destinados ao exame d'o Comitê Técnico deverão ser 
apresentados em 1UD. dos idiomas oficiais. 

23. q COmitê Técnico r~dlgirá um relatório de todas as suas 
sessões e, se o Presidente julgar necessário~ minuta& ou atas re
sumidas de suas reuniões. o Presic;iente, ou a pessoa por ele de
signada, apr.esentará relatório sobre o trabalho do Comitê Téc
nico a cada reunião do Comitê de Signatários e a cada encontro 
do Conselho de COOperação Aduaneira. 

ANEXO m 
Grupos Especiais (Ad Doe Paneis) 

1. Os.· grupos especiais criados pelo Comitê de Signatários, 
conforme este Acordo, terão as seguintes atribuições: 

a) €Xamlnar as questões que lhe foram submetidas pelo CO
mitê de Signatários; 

b) consultar a.s Partes em controvérsia e dar plena opoJ:tuni
dade. a que elas desei._lvolvam um·a solução mutuamente satisfa
tória; e 

c) fazer uma exposição dos fatos relacionados com o assunto 
naquilo em que se referirem à aplicação das disposições deste 
Acordo~ cujas conclusões auxiliarão o Comitê a formular_ reco
mendações e a ditar normas sobre o assunto. 

2. A fim de facilitar a constituição de grupos especiais, o 
Presidente do COmitê de Signatários manterá uma lista. informal 
indicativa de funcioriários governamentais quallficado.s" na área 
de valoragão adu~neira e com "experiência no campo de relações 
comerciais e desenvolvimento económico. Esta lista também po
derá Incluir outras pessoas além de funcionários governamentals. 
com tal obj etlvo, cada parte no presente Acordo será comi&ada, 
no lnicl:> de cado. ano, a. indicar ao Presidente do Comitê de Sig
natários, o(s) nome(s) de um ou dois per~tos governamentais a 
quem a:s partes neste .Acordo _estejam interessadas em colocar à. 
disposição para tal tarefa. Quando !ar solicitada a criaçãC> de 
um grupo especial, o Presidente, após consultar as Partes Interes
sadas e dentro de sete_dlas a partir da solicitação, proporá a com~ 
posição do referido grupo, que será constituído de três ou cinco 
membros, de preferência, funcionários governamentais. As par
tes diretam·ente interessadas, pronunciar-.se-ão, dentro de sete 
dias úteis1 quanto às designações dos membros do grupo especial 
feitas pelo Presidente e, somente por motivos de força maior, delas 
discordarão. 

As pessoas oriundas de paises cujos governos sejam partes 
numa controvérsia não serão elegíveis como membros do grupo 
especial relacionado com a aludida controvérsia. Membros de gru
pos -especiais atuarão em caráter pessoal e não como represen
tantes governamentais, nem como representantes de qualquer- ór
gão. Em conseqüência, os: goveni.os e os órgãos não lhes darão 
instruções referentes U questões das quais o grupo especial se 
incumbirá. 

3. Cada _grupo especial desenvolverá seus próprios métodos 
de trabalho. Todas as partes que tenham Interesse substancial 
no assunto e tendo disto dado noticia ao Comitê de Signatários, 
terão uma oPortunidade de se fazerem ouvir. Cada grupo especial 
poderá consultar e buscar informação e orientação técnica em 
qualq}ler fonte que ju1gue adequada. Quando as ~on~es <!_e infor
mação e orientação técnica estiverem dentro d_a J~risdiçao, terri
torial de uma determinada parte, o grupo especial mform~ra pre
viamente o governo da citada parte, antes de recorrer a elas. 
Qualquer parte neste Acordo dará uma resposta pronta e com
pleta a tais pedidos de informação considerados necessários e 
apropriados pelo grupo especial. Informações confidenciais _pres
tadas ao grupo especial não serão reveladas sem a perrnissao es
pecifica da pessoa ou governo que as prestou. caso ta] inf,?rma
ção seja solicitada aQ grupo especial,,mas ~ua lib~raçao nao se
ja: autorizada, será fornecido um sumario nao confidencial de tal 
informação com a aUtorização da pessoa ou governo que a pres
tou. 

4. No caso de as partes na controvérsia não chegarem a uma 
solução satisfatória, o grupo especial apres~tará suas conclu
sões por escrito. O relatório do grupo espemal deverá n:ormal
mente fundamentar sua:s conclusões. Quando um entendimento 
sobre o assunto for a~cancado entre as part~s, o relatório do gru
po especial resti-ingir-se-ã a uma breve descrição da controvérsia 
e a uma Indicação de que uma solução fOI encontrada. 

5. os grupos especiais utilizarão o relatório do Comitê Téc
nico que tenha sido produzido conforme o artlgo 20.4 deste Acor
do, 

1
c_amo base para: exame_ dos casos que envolvam questões de 

natureza técnica. 

6. Eríl princípio, o temPo dlspendido pelos grupo_s especiais 
variará de acorÇ.o com cada caso, e:n~retanto, deverao envidru:
esforços para enviar suas conclusões e1 quando for o caso, suas 
recomendações ao Comité de Signatários, sem demora lnj ustlflca
da normalmente dentro de rim período de três meses a partir 
da' data em que o grupo ,especial tenha sido estabelecido. 

7. Com a finalidade de alcançar soluções mutuamente sa
tisfatórias entre as partes e:m. controvérsias e com a. objetivo de 
tomar conhecimento de suas observações,_ cada grupo especial de
verá submeter às mencionadas partes, 'primeiramente a parte 
descritiva de seu relatório, -em seguida, suas conclusões, ou um re
sumo destas dentro de um raz;oável períoC'o de tempo, anterior
mente- à cirCulação dessas conclusões entre as partes no presente 
Acordo. 
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PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO SOBRE A I:MFLEMENTA
ÇAO DO ARTIGO VII DO .A-CORDO GERAL SOBRE TARIFAS 
ADUANEIRAS E COMll:RCIO 

As partes do Acordo sobre a Implementação do .A-rtigo VII do 
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (doravante de
nominado ~'o Acordo"), 

Tendo em mente as Negociações Comerciais Multilaterais e a 
intenção manifestada no Comitê de Negociações comerciais eln 
sua reunião de 11 a 12 de abril de 1979 de chegar-se a um texto 
único para um Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do 
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio; 

Reconhecendo que os países em desenvolvimento podem depa
rar problemas especiajs na '3.p!icação do Acordo; 

Considerando que os dispositivos do Artigo 27 do Acordo relati
vos a emendaS ainda não entraram em vigor; 

Pelo presente Protocolo: 

I 
1. Conc~rdam em .suprimir os diSpositivos do Artigo 1.2 (b) 

(ivl do Acordo; 
2. Reconhecem que a postergação de cinco anos prevista no 

Artigo 21, parágrafo 1, para aplicação do Acordo por países em 
desenvolvimento; poderia na prática revelar-se insuficiente para 
alguns destes paises. Em t'ais casos, um pais em desenvolvimento 
parte do Acordo pOderá .solicitar, antes do fim do período contem
plado_no Artigo 21, parágrafo 1, sua_pror:rogação, ficando entendi
do que as partes do Acordo examinarao tal solicitação com simpatia 
nos casos em que o pais em d~senvolvimento em questão justifique 
devidamente a solicitação; 

3. Reconhecem que os pafses em desenvolvimento qtle vala
ram atualmente mercadorias com base em valores minimds oficial
::nente estabelecidos poderão desejar fazer reserva ao Acordo que 
lhes p~rmita manter em vigor valores mínimos em bases limita
das e transitórias em condições acordadas pelas pai-te.s do Acordo; 

4. Reconhecem que os países em çlesenvolvimento que consi
deram que a invers~o da ordem de ·aplicação, por solicitação do 
importador, previs~a no Artigo 4 do Acordo, púde dár origem a 
dificuldades reais poderão desejar fazer reserva _ao Artigo 4 nas Se
guintes termos: 

"O Governo ........... ~ .. :. reserva o direito de decidir que o 
dispositivo do Artigo 4 do Acordo sobre a matéria será apllc,.do 
.somente quando as autoridades aduaneiras concordarem em in
verter a ordem de aplicação dos Artigos 5 e 6". 

Se países em desenvolvimento fizerem tal reserva, as partes 
do Acordo com ela consentirão para os fins do Artigo 23 do Acordo. 

5. Reconhecem. que países em d'l.<envolvimento poderão dese
jar fazer reserva a:o Artigo 5.2 do Acordo nos seguintes termos: 

"0 Governo ....... ~ .......... reserva o direito de decidir que 
o A,rtigo 5.2 do Acordo será aplicado de acordo com os dispositi
vos da nota respectiva, caso o importador o solicite ou não". 

Se países em desenvolVimento fizerem tal reserva, ~ partes 
do Acordo com ela consentirão para os fins do Artigo 23 do Acordo.; 

6. Re~::onhecerem que certos países em desenvolvimento mani
festaram preocupação de que a ãplica,ção do Artigo 1 do Acordo 
poderá ocasionar dificuldades em seus países nos caso.s de impor
tações efetuadas por agentes, distribuidores ou concessionãrios 
exclusivos. As partes do Acordo concordam que, caso, na prática, 
ocorram problemas desta natureza em paises em desenvolvimento 
que aplicam o Acordo, a matéria, mediante solicitação do pais em 
questão, será examinada com vistas a encontrarem-se soluções 
apropl·ladas; .. .. .. 

? . Concordam que -o Artigo 17 reconhece que; ao aplicar o 
Acordo, as administrações aduaneiras poderão necessitar obter e..s
clarecimentos _quanto à veracidade ou exatidão de toda informa
ção prestada para fins de valoração aduaneira. ·As partes con
cordam ainda que o Artigo admite Igualmente que se proceda a 
pe.squisa's para verificação, p·or exemplo, se os elementos para apre
ciação de valor que tenham sido apresentados ou declarados às 
-alfândegas são completos_ e corr~tos. As partes reconhecem que as 
partes do Acordo, nos termos de .suas legislações e procedimentos 
:1acionais, têm o direito de exigir a cooperação plena dos impor
tadores para fins de tais pesquisaS. 

8. Concorllam que o preço efetivamente pago ou a pagar 
compreende todos pagamentos efetuados ou a efetuar como condi
ção de venda de mercadorias importadas! pelo comprador ao ven
dedor, ou pelo 'comprador a um tel."ceiro para satisfazer uma obri
gação do vendedor. 

ID 

1. Ao entrar em vigor o Acordo, os dispositivos deste Proto
colo serão considerados parte integrante do Acordo. 

2~ Este Protocolo será depositado junto ao Diretor~Geral da:~ 
PA-RTES. CONTRATANTES do GATT. Estari aberto a aceitações, 
mediante assinatura ou de outra forma, de sigllatârios ·do Acordo 
sobre a· Implementação dO Artigo VII do Acordo Geral sobre Ta
rHas Aduaneiras e Comércio e de outros governos que o aceitem ou 
a ele adiram nos termos dos dispositivos do Artigo 22. 

Feito em Geneora, no primeiro dia de novembro de 1979 em um 
exemplar únic_o nas línguas inglesa, francesa e espanhola, cada tex
t.o sendo autênt-ico. 

NCMs 

CONCESSõES TARIFARIAS BRASILEffiAS, AJ).REFERENiiUlfi, 
NAS NEGOCIAÇõES COMERCIAIS MULTILATERAIS 

N.B.li'I 

C4.04.08.00 

C4.04.09.00 

05.15.03.{)0 

08.'o5.C4.01 

35.03.01.02 

39.02.04.01 

48.01.02.08 

48.07.ü5.00 

Ex-
84.18.99.01 

84.34.01.00 

84.45.40.00 

84.45.51>.01 

84.54.04.99 

84.60.04.00 

84.63.12.99 

86.09.09.99 

90.19.08.00 

Descrição 

Queijo ou requeijão tipo Edan 
<Reino ou Palmira) ......... . 

Queijo ou requeiJao tápo 
Ementhal ..............•.... 

Sêmen de animal reproclU.tor 
para inseminação artificial .. 

N--:-oses com casca 

Gelatina própria para a in-
dústria farmacêutica ....... . 

Película de polivlni! butiral, 
para vidros de segurança .... 

Papel e Cartão Para fabricação 
de cartões perfuráveis para 
máquinas estatísticas e sem.e-
lhante_s ......... ~· .......... . 
Papel e cartão encerados, 
oleados, parafinados ou resi-
nados ........... ····~······· 

Outros_ filtros e purificadores 
pesando até 5. 000 kg ....... . 
Aparelhos perfuradores com 
aplicação em arte gráfica em 
qualquer tipo de máquJna' de 
compor (intertipos, mon.oti
pos, linotipos e semelhantes) 

Dentadora de engrenagens 
(tipo Pfauter, Fellows, Ma:ag, 
Bllgram, Gleason, etc.) ..... . 
Máquinas para curvar, .dobrar, 
endireitar, enrolar ou opera
ção semelhante. pesando até 
9.000 kg .................... . 

Qualquer outra máquina e 
aparelho para as indústrias de 
matérias plásticas artificiais, 
de borracha e matérias seme-
lhantes ..... -............ _ .... . 

Moldes para borracha e maté
rias plásticas artificiais ..... _ 

Quaisquer outras engrenagens 
ou rodas de fricção ....... . 

Qualquer outra peça e dispo-
sitivo de freio ............. # 

Marcapassos cardíacos ("Pace 
makers") ... _ ............ ~ ~ .. . 

Tarifa 
Vigente Concessão 

'lO 

70 

o 
37 

15 

30 

20 

37 

30 

20 

45 

15 

45 

55 

37 

15 

56 

56 

o 
30 

30 

30 

10 

30 

35 

30 

20 

40 

15 

30 

50 

37 

15 

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de Fi
nanças.) 

PARECER 
PARECER No 653, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei 
do Senado n~ 20, de 1980, que Hrel·oga a legislação que declarou mu
nicípios brasileiros com áreas de interesse de segurança nacional". 

Relator: Senador Aloysio Chaves. 
O projeto em exâme pretende revogar "a legislação que declarou municí

pios brasileiros corno áreas de interesse da segurança nacional". 
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2. Ocorre, entretanto, -que a medida proposta vem de encontro às dis
posições-do art. 15, § 1•, alínea b e do art. 89, inciso III c parágrafo único da 
Constituição Federal, pelos quais os municípios são declarados de interesse 
da segurança nacional por lei de iniciativa do Poder Executivo, após ouvido o 
Conselho de Segurança Nacional. 

3. Assim_ sendo, somente ao Poder Executivo caberá o exame da ques
tão, que se manisfestarâ através de Mensagem ao CongrCsso Nacional enca
minhando projeto de lei naquele sentido, se razões de urgência e o interesse 
da segurança nacional não o levarem a expedir um decreto-lei. 

4. Nestas condições, verifica-se que a proposição não possui fulcro 
constitucional e, por isso, não deve prosperar. 

5. Ante o e:xposto, opina-se pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1980 . .:_Henrique de La Rocque, Pre
sidente- Aloysio Chaves, Relator- Nelson Carneiro, vencido, com voto cm 
separado - Tancredo Neves, vencido - Lázaro Barboza, vencido, com voto 
em separado - Moacyr Da lia - Hugo Ramos - Aderbal Jurema - Bernar
dino Viana. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DOS SRS. SENADORES NEL
SON CARNEIRO E LÁZARO BARBOZA: 

O ilustre Senador Orestes Quércia visa, com o Projeto cm exame, à revo· 
gação de todos os decretos-leis que declararam numerosos municípios brasi
leiros como áreas de segurança nacional, durante o ocaso das instituições de
mocráticas, entre 1968 a 1976. 

Acentua o laborioso parlamentar paulista que uas populações brasilei
ras, passado o período de arbítrio, já não se conformam em ter administrado
res que não foram por elas escolhidos e ungidos pela única forma verdadeira
mente válida, a do voto direto e secreto". 

Iniciativa semelhante, de minha autoria, relativa à emancipação política 
dos Municipios de Duque de Caxias, Volta Redonda e Angra dos Reis, foi 
proclamada inconstitucional por esta douta Comissão. 

Com a devida vênia, insisto cm que nenhuma inconstitucionalidade se 
pode vislumbrar em projeto de lei, que visa a excluir determinados municí
pios das áreas de segurança nacional. A razão ~ simples. A função legislativa 
é constitucionalmente, institucionalmente, do Congresso Nacional, tanto que 
a Constituição enumera aqueles projetas que, como cxceção, os que são de 
iniciativa exclusiva do Presidente da República. Se ao Executivo se abre a pos
sibilidade ele sugerir ao Parlamento projetes de lei (art. 56), ou seja, a compe
tência conéorrente, não há como enxergar-se. além dos casos expressos de ini
ciativa exclusiva, outros que impeçam a iniciativa parlamentar. Em que arti
go sC diz o Poder Executivo tem competência, ele somente, par8. revog3.r pro
jetas semelhantes ao que se examina? Em nenhum. Ademais, é regra consa
grada de hermenêutica que a lei que abre exceção à regra geral somente al
cança os casos que especifica. V ale a pena recordar ~_lição sempre oportuna 
de Carlos Maximiliano: - ' 1Competência· não se presume,· entretanto, uma 
vez assegurada, entende-se conferida com a amplitude necessária para o 
exercício do poder ou desempenho da função a que se refer~ a lei". E, linhas 
adiante: -"Quando a norma atribui competência excepcional ou especialís
sima. interpreta-se estritamente; opta-se, na dúvidil, pela competência ordi
nária". (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9• ed., 1979, pâg. n• 265, 
n'?323).Note-se que os primeiios decretos-leis invocavam o diSposto no artigo 
16, § 1•, alínea b, da Constituição de 1967, in verbis:- Jâ os mais recentes se 
apoiavam no§ 1• do art. 2• do Ato Institucional n• 5, de 13 de dezembro de 
1968, afinal banido do panorama legislativo nacional. Mas, num c noutro ca~ 
so. o que se fixou foi a iniciativa para decretar. sem se retirar ao Congresso 
Nacional a competência concorrente para excluir um ou todos os municípios 
da injustificável humilhação de perda de sua autonomia. 

Não há, assim, na Carta Constitucional nenhum dispositivo que fira de 
inconstitucionalidade proposições como a agora submetida a nosso exame. 

Meu voto é pela constitucionalidade ejuridicidade do Projeto, cabendo à 
Comissão de Segurança Nacional opinar sobre sua conveniencia e oportuni
dade. 

Numa hora em que a Nação acompanha o esforço do Poder Legislativo 
pela restauração de suas prerrogativas, não hâ como justificar-se decisão que 
lhe casse o pouco que, mesmo em horas mais criticas de ordem legal, não lhe 
foi expressa, nem implicitamente subtraído. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1980.- Nel.Ou Carneiro- Lázaro 
Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a Mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. J9 .. Secrctário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• :ZZ3, DE 1980 

Faculta·ao cego a conduçio e a permanência de seu cio--auJa em 
qualquer estabelecimento ou tran!lporte no Pafs. 

O Congresso Nacional decrem: 

Art. l'? E facultado aos cegos a condução e a permanência de seu cão
guia, em qualquer estabelecimento ou transporte público no Pafs. 

§ 19 O condutor deverâ portar atestado de sanidade animal do seu cão, 
expedido por órgão competente do Ministério da Agricultura ou por medico 
vetcrinãrio, revalidado semestralmente. 

§ 29 O cão.guia deverá usar focinheira apropriada, nas situações pre
vistas neste artigo. 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlllcaçio 

Todos sabemos c conhecemos os problemas e dificuldades que, diuturna
mente, enfrentam os cegos. 

E, como se não bastassem as agruras naturais que lhes acarreta a defi. 
ciência visual, ainda têm os cegos que suportar a discriminação c a intolcrân· 
cia social a que estão sujeitos, principalmente, nos meios de transporte e nos 
estabelecimentos públicos, quando acompanhados de seu cão-guia. 

Nesses ambientes, normalmente, os cegos são impedidos de adentrar, 
acompanhados de seu cão, originando, dai, quase sempre, aborrecirhcntos e 
atritos, em detrimento à sua livre locomoção. 

Como é notório, o cão-guia é especialmente adestrado para essa específi
ca atividade, depoi& de selecionâdo dentre raças diversas, passando a ser man· 
so e inofensivo, incapaz de reagir danosamente, mesmo se provocado. 

Ã guisa de prevenção e acautelando o receio de terceiros, principalmente 
crianças, inserimos no texto do projeto a obrigatoriedade do uso de focinhei
ra pelo cão, nas situaçõ_es a que se refere a prOposição. 

Esperamos, com esta medida, minorar as dificuldades que se impõem 
aos cegos. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 1980. - Gastio MWler. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e de 
Saúde.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O projeto lido ser~ publica
do e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretãrio. 

São lidos os sepintes 
REQUERIMENTO N• 366, DE 1980 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos 
Anais do Seando Federal do artigo intitulado "Universidade cm Crise", 
publicado no Correio Braziliense, edição de 8-9-80. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 1980. - Mauro Benevldes. 

REQUERIMENTO N• 367, DE 1980 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos 
Anais do Senado Federal do Editorial intitulado "Nordeste Espezinhado", 
publicado no Jornal Tribuna do Ceará, edição de 5-9-80. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 1980. -Mauro Benevldes. 

o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- De acordo com o art. 233, § 
J'?, do Regimento Interno, os requerimentos serão publicados e submetidos 
ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. }9-Sccretário. 

São lidas as seguintes 

Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal: 
Comunico a V. Ex• que, a na condição de Vice-Presidente do Grupo Bra

sileiro da V nião· Interparlamentar, estarei ausente do Pals, a fim de participar 
da 67• Conferência Interparlamentar, a ter lugar em Berlim, no período com
preendido entre 15 e 26 do corrente. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1980. - M•uro Benevfdes. 

Brasllia, 8 de setembro de 1980. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

Pais a partir de 11 de setembro, a fim de, no desempenho de missão com que 
me distinguiu o Senado, participar da 107• Conferencia Iuterparlamentar. 

Atenciosas Saudações. - Jutaby Magalbies. 
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - As comunicações lidas vão 
à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista .. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O GOverno da União firinou contrato de financiamento no valor de 32 
milhões de dólares, - parcela de um total que ascende a 91 milhões e 428 mil 
dólares, considerando a contrapartida nacional, - em 18 de julho do corren
te ano, com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD). 

Com a finalidade de atender aos compromissos constantes do Contrato 
MECJBIRD, propôs o Ministro Eduardo Portella ao Presidente João Baptis
ta FigUeiredo, a criação do "Programa d~ Expansao e Melhoria da Educação 
no meio rural do Nordeste-Edurural-NE", o qual integra o conjunto das ações 
anteriormente programadas pelo MEC, com a finalidade de ampliar oportu
nidades educacionais e melhorar as condições de educação no meio rurat vi
sando, de início, beneficiar 420 mil alunos e proporcionar aproximadamente 
165 mil novas matrículas. 

Abrangendo uma ãrea de 18% dos municípios do Nordeste, correspon
dente a 21% da população do meio rural, lerríbrou o Ministro Eduardo Por
tella que suas preocupações básicas se voltam para a expansão e melhoria da 
rede fisica de ensino, a preparação de professores e administradores escolares, 
a reformulaç1.o dos currículos, a produção e distribuição de material de ensi
no, a introdução de novas tecnologias educativas, o aperfeiçoamento da ad
ministração educacional e a assistência ao educand(!. 

Pretende-se com o novo programa, -que se adiciona aos jâ em anda
mento, - revigorar a ação ministerial numa zona extremamente carente e 
vulnerável, onde se verificam as-rrieriõres taXas de escolarização e os maiores 
índices_ de repetência e eVaSão de todo o País. 

Prossegue. destarte, o MEC, na execução de uma estratêgía educacional 
adequada às necessidades de cerca de 248 municípios de Alagoas, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Paraíba, Sergipe, Maranhão, Bahia e Pernambuco, de acor
do, aliâs, com as diretrizes estabelecidas para o III Plano Setorial de Edu
cação, Cultura e Desportos. 

Os recursos adicionais que sCrão investidos pelo MEC, no decorrer dos 
próximos cinco anos, na oferta de melhores oportunidades educacionais à
queles municípios, contribuirão para deter o prqcesso de marginalização cul
tural dos segmentos mais vulneráveis das respectivas populações. 

Acredito, Sr. Presidente, qu: as dimensões, o conteúdo específico e ades
tinação desse recente programa, justificam esta breve comunicação. 

Concluindo, desejo felicitar as equipes de professores, orientadores edu
cacionais e técnicos, engajados na ,luta pela ~celeraçào dos índices do desen
volvimento rural, nas micro-regiões mais atrasadas do Nordeste. Objetivo 
esse de real sig~ificado no concernente à erradicação dos fatores condicionan
tes do pauperismo das populações rurais desassistidas e que, certamente, será 
atingida a médio prazo. 

Congr~tulo-me, na oportunidade, com o Ministro Eduardo Portella, 
pela sua. rara tenacidade no comando e realização dessa importante campa
nha. (Mui to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Milller)- Concedo a palavra, para uma 
breve comunicação, ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS -CE. Para uma breve comunicação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Decorre hoje o 109 aniversário do inicio das atividades do Movimento 
Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL- idealizado pelo então Ministro 
da Educação e Cultura, Tarso Dutra, cuja presença nesta Casa honra o Con
gresso Brasileiro. O Movimento de Alfabetização, que se irradia por todO o 
território nacional, redundou de um projeto que se transformou na Lei n'il 
5.379, de 1967, e pàra a qual estava reservado glorioso destino. Assim, a 8 de 
setembro de 1970 6fetivava-Se á-ãspiraçãó do Minístro Tarso Dutra, impul
sionada pelo seu ilustre sucessor, Ministro Jarbas Passarinho, que muito ilus
tra o Senado Federal, com a sua inteligência e cultura polimorfa. Coube ao 
ex-Ministro da Educação- Senador Jarbas Passarinho, organizar e lançar o 
MOBRAL- no cenário nacional. Estão de parabéns os nobres colegas Sena
dores por assistirem, hoje, triunfante um movimento educacional que alfabe
tiza e educa os brasileiros que, se desejavam, não dispunham, antes, de corno 
sair da treva do analfabetismo. 

O MOBRAL. na sua luminosa trajetória, teve a presidi-lo duas figuras 
de alto relev9 cultural do País: Mário Henrique Simonsen e Arlindo Lopes 
Correia, cujo desempenho foi o maiS satisfatório que se pOderia desejar. 

Constava dos planos !iniciais do MÕBRAL a sua implantação em 430 
municípios brasileiros, pólos de onde a experiência se irradiaria, até atingir 
todo o Território Nacional. 

Ac.onteceu, no entanto, não haver sido possível restringir-se a ação do 
Movim~llto apenas àquele número de municípios) isto porque, de _jogo, cres
ceu o interesse dos prefeitos pela esplêndida íniçiativa, e, tal foi a pressão, que 
necessário se fez elas tecer o seu domínio, atingindo logo a 600 comunas, com 
uma matrícl}la de 5.000 alunos, todos matriculados no Programa de Alfabeti
zação Funcional - PAF. 

Para se ter uma idéia do que representa este Programa, basta que se diga 
que, apenas no primeiro semestre deste ano, houve um atendimento aproxi
mado de 1.700.000 alunos, o que fez decrescer o índice de analfabetismo para 
11,1%. 

O PAF- através dos seus orientadores, subdividiu-se em subprogra
mas, como o PAFET- que é a integração do PAF com a Educação para o 
Trabalho. 

Registrou-se, por oportuno nos parecer, a marcha ascencional com o 
crescendo de municípios aderindo ao Movimento de Alfabetização, 
impondo-se desta forma a criação da Comissão Municipal- "COMUN"
que, por seu intermédio, conveniada com o PAF pelo MOBRAL. chegou a 
2.500.000 pessoas atendidas, subindo este número nos anos seguintes à cifra 
de 5 milhões. 

Impunham-se, diante da acelerada expansão, prontas medidas para que 
não viesse a se registrar regressão e sim assegurar a Educação Continuada, por 
força mesmo da Lei n9 5.379, de 1967. 

· Surgiram, face à crescente demanda, a criação de outros projetos, progra
mas e campanhas. igualmente fundamentais. 

Assim é que, a partir de 1971, o MOBRAL passou a lançar, anualmente, 
.um novo programa, ao mesmo tempo que introduzia projetas para a devida 
adaptação às circunstâncias locais. Apareceu, então, o primeiro, que foi bati
zado com o nome de Programa de Desenvob>imento Comunitário - PDC -
isto em 1971, que tinha por finalidade assistir aos egressos das classes de alfa
betização, até atingirem o estãgio que lhes permitissem ingressar no Progra
ma d~ Educação Integrada - PEI, que outra cousa não é senão um curso pri
mário compacto, que possibilita aos recém-alfabetizados pelo MOBRAL su
prir as primeiras quatro séries do I Grau, em ritmo acelerado, propiciando, 
ainda, condições de continuidade da aprendizagem, quer no Sistema Supleti
vo, ou no de ensino regular. 

De vitória em vitória, isto Já por volta do ano de 1973, aparece, então, o 
Programa Cultural, à disposição dos alunos, ex-alunos e da comunidade em 
geral, com a finalidade de cultivar as manifestações artístico-culturais do po
vo. 

A ação deste programa se desenvolve através de postos culturais fixoS e 
ambulantes: as mobraltecas, minimobra/tecas e barcolecas, visando a incenti
var ao artesanato, ou articulação com os governos estaduais e municipais, 
criando-se Clubes de Artesãos, para o intercâmbio entre os artífices. 

De ano para ano surge uma novidade, Tanto é: que, eni 1974 veio à tona 
o Programa de Profissionalização, para treinamento prófissiorial, simultanea
mente à colocação de mão-de-obra! e que é: executado através de subprogra
m~s pretendendo.servir de porte, gratuita de serviço~, entre empregados e em
pregadores, combatendo o desemprego, através dos Balcões de Emprego. 

De certa forma atrelado ao programa de Profissionalização dentro de 
uma diversifiçação, mais visando uma orientação profissional, temos as Fei
ras Profissionalização. 

Obediente a uma programação dinâmica) aquilo que a princípio parecia 
se estabilizar apenas, na alfabetização, foi elastecendo o seu horizonte, com 
programas ambiciosos, e, chegou a mais outros empreendimentos, como o 
PETRA --Programa de Educação Cominitária para o Trabalho; e o Treina~ 
mento de Famr1ias Ocupacionais, destinado a semiqualificação profissional, 
treinando várias habilidades de_ umª mesma família ocupacionai. 

O importante é se observar o "fenômeno" de cissiparidade dos progra
mas do MOBRAL, subdLvidindo-se freqUentemente, de acordo com a neces
sidade do aprendizado. 

Como já vimos atrás com o PEI, vamos ver agora o Programa de Desen
~·o!l'imento Comunitário- PDC, dando origem ao PRODAB, que é um Pro
grama Diversificado de Ação comunitária, programa este de conscientização 
social e que transforma os indivíduos em agentes e beneficiários da ação co
munitária. Ele representa mobilização, integração e maximização dos recur~ 
sos comunitários para o esforço de ãreas sócio-econômicas carentes. 

Não ficou só nisso a ação do MOBRAL. Já em 1976 seria lançado o PES 
- Programa de Educação Comunitária para a Saúde. visando a melhoria de 
saúde e saneamento, preconizada pelo MOBRAL, envolvendo o PES e o 
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'PRODAC, através dos quais se faria um racional levantamento dos proble- Eu quis, com esSa demonstração, deixar claro que o Governo, na realida· 
mas pl,'ioritârios das comunidades mais necessitadas. de, é o grande responsãvet, ou seja, o maior responsável pela inflação bra:)IieiM 

Em J977, Srs. Senadores, teríamos o lançamento de dois outros progra- ra. 
mas e diversões Projetas: - "Esporte para Todos" e a "Tecnologia da Escas Sob o aspecto do problema da gasolina, do petróleo, até maio de 1977, o 

Brasil importava mais de 85% das suas necessidades de petróleo. A partir de 
junho de 1977, São Paulo começou adicionar âlcool à gasolina, na ordem de 
20 mil barris 'Por dia, ou seja, com o adicionamento do álcool à gasolina, que 
se iniciou em junho de 1977, a Nação brasileira começou a fuer uma econo
mia da ordem de 20 mil barris de Petróleo por dia. 

sez" 
Posteriormente, viria o Programa de Educação do Consumidor. com ênfa

se na problemâtica energêtica; o combate ao desperdício. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, justo é que, neste momento, eu aqui realce 

que os objetivos essenciais do MOBRAL estão sendo atingidos. 
Repetidas vezes tem ele atendido a mais de 8 milhões de pessoas; e, para 

alegria nossa, basta que se diga que esperamos que o analfabetismo entre nós 
caia a 10%, índice este considerado normal para uma população como a nos
sa. 

Dos atendidos nestes lO anos, foram alfabetizados 14.200.000 analfabe-
tos, de 34% em 1970, para li, I% no semestre deste ano de 1980. 

O Sr. Jorge Kalume (PDS - AC) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Com prazer. 

O Sr. Jorge Kalume (PDS- AC)- Quero congratular-me com V. Ex• 
pela feliz idêia de exaltar o MOBRAI quando completa dez anos de relevantes 
serviços prestados à coletividade brasileira. Neste momento, recordo~ com 
muita alegria e para honra desta Casa, que seu idealizador foi o então Minis
tro da Educação e Cultura, hoje Senador, Tarso Dutra, e que também encon~ 
trono Ministro e Senador, Jarbas Passarinho, o consolidador da idéia. Por
tanto, loas aos criadores e, também, ao atual MinistrQ da Educação e Cultu
ra, que vem dando um tratamento especial a esse serviço de grande utilidade 
para o Brasil. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE) -Agradeço o aparte do nobre co
lega Jorge Kalume. Lembro a S. Ex" que no início deste despretensioso discurso 
mencionei justamente o trabalho dos dois colegas nossos, os Senadores Outra e 
Jarbas Passarinho: o primeiro teve a iniciativa, o segundo impulsionou o 
MOBRAL em terras brasileiras. Obrigado a V. Ex• 

Neste dia em que o importante órgão do Governo Federal tinge ao seu 
I ()9 ano de existência, indiscutivelmente transmudou a fisionomia de um Pais 
que, para vergonha nossa, acusava um dos maiores índices de analfabetismo 
do Globo. 

Em sua nova versão, o MOBRAL manterá todos os programas aqui por 
mim perfilados, procurando sempre despertar a consciência comunitária, 
buscando o NOVO MOBRAL maior participação individual, olhando sem
pre a melhoria coletiva, num esforço harmónico, apesar de heterogêneo e vo
luntário. 

O NOVO MOBRAL visarã, sobretudo, implantar seu trabalho partindo 
de baixo para cima e não como se vinha fazendo, quando tudo se realizava se~ 
gundo rigorosos critérios oriundos do MOBRAL Central, para as Coorde
nações Estaduais e Territorais - COEST /COTER - e, finalmente, para as 
COMUM. 

Tudo isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não deixa de representar o 
amad1,1recimento de um trabalho fecundo, com o maciço aproveitamento das 
experiências colhidas em todo o território nacional, com vistas à participação 
comunitária. 

Encerro este desprentensioso pronunciamento requerendo à Presidência 
que manifeste, em nome do Senado Federal, à direção do MOBRAL as feliciR 
tações pela transcorrêncía de tão auspicioso evento, formulando votos de êxiR 
to nos empreendimentos futuros. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Na semana passada, tive a oportunidade de tecer comentários a respeito 
da inflação, Dizia eu, da tribuna, que o Governo é o grande responsável pela 
inflação no Brasil, haja vista a alta astronómica da_~ tarifas. 

Recebi, Sr. Presidente, as tarifas concernentes aos Estados Unidos, e traR 
go à tribuna, na tarde de hoje, o aumento daquelas tarifas, para que a Casa 
tenha uma idéia do quanto o Governo é responsável pela inflação brasileira. 

Nos Estados Unidos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesses últimos 8 
anos, a tarifa de água não subiu um centavo; no Brasil, a tarifa de água subiu 
1.180%. 

Como entender que o serviço público naquele país irmão, no que diz res
peito à água, subiu em lO anos nada, e no Brasil subiu 1.180%1 

A energia elétrica subiu nos Estados Unidos, entre 1975 e 1979, 38%; no 
Brasil, 519,9%. A energia, este ano, do período de janeiro a agosto, nos EstaR 
dos Unidos subiu 8,4%; no Brasil, já subiu 39,2%. Essa é a realidade das tari
fas do serviço público a respeito da água e da luz. 

Hoje, 1980, o litro de gasolina custa 38 cruzeiros e o litro de álcool custa 
18 cruzeiros e 20 centavoS. Se para cada 5 litros de gasolina nós adicionamos 
um litro de álcool, pagando a importância de 38 cruzeiros por esse litro de ál
cool, ê de se perguntar, de se pensar que há uma economia astronómica do di
nheiro que fica com o Governo, a diferença entre os preços ~a gasolina e do 
álcool. Se o álcool custa a importância de dezoito cruzeiros e vinte centavos, e 
para cada cinco litros de gasolina o Governo está &dicionando um litro de âl
cool, e o consumidor da gasolina pagando POr este litro de álcool adicionado 
a gasolirÍa a importância de trinta e oito cruzeiros, onde estâ ficando esses 
vinte cruzeiros a mais? Está ficando com o Governo. 

Então, o que desejo é saber a quanto monta o saldo da diferença de ãl
cool para a gasolina, em mãos do Governo. Saber como está sendo aplicado 
esse dinheiro e se o projeto do álcool conta, na realidade, com dinheiro franco 
para o seu desenvolvimento. 

Eu sempre achei que a polêmica ideológica, partidária, é esteril; a polê
mica importante é essa que diz respeito à economia nacional. :E: essa econo
mia que precisa ser tratada aqui~ porque, na realidade, só a grande Silo Paulo, 
com o adicionamento do ãtcOol à gasolina, faz uma economia de 20 mil barris 
de petróleo por dia. A quanto soma essa economia num ano? Se um litro de 
álcool adiconado à gasolina representa uma majoração a mais, de vinte cru
zeiros o litro, o total é uma soma fabulosa. 

No entanto, apesar do povo brasileiro sofrer as tarifas de energia a cada 
dia mais cara, que violenta~ economia do País, que violenta a economia do 
operário brasileiro, o que se vê é a ELETROBRAS devendo a cada ano mais 
dinheirO. A tarifa é excessivamente cara. Sobe a tarifa energética do Pais uma 
soma superior ao que subiu no salário do trabalhador brasileiro, e a ELE
TROBRÁS já deve a importância de 6 bilhões e 850 milhões de dólares, e os 
encargos de serviço da sua dívida vão a I bilhão e 400 milhões de dólares. 

Daí eu achar, Sr. Presidente, que esse problema precisa ser debatido e o 
Congresso Nacional, a imprensa ·brasileira, o brasileiro de um modo geral 
deve levar a sério a iinport~ncia e_ a grande significação dessa realidade. 

os jornais de hoje trazem, em manchete, que o Ministro do Planejamen
to foi à Alemanha; da Alemanha vai à Inglaterra e da Inglaterra vai à França. 
Fazer o quê? Vai ãtrãs de dinheiro emprestado. Na Alemanha vai vender bõ
nus, e na Inglaterra e na França, sensibilizar as autoridades daqueles países 
para projetas energéticos e minerais aqui no Brasil. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, considero de alta importância, de alta 
significação, o debate dentro dessa realidade, muito mais importante do que 
o debate ideológico. Já disse desta tribuna várias vezes: o nosso problema não 
é ideológico, o nosso problema são as distorções econômico-sociais. 

E agora, numa fase em que o mundo ressente-se de eriergia, de minérios, 
por que então sensibilizar a outros países a outros governos, aquilo que toca 
de perto ao povo brasileiro? A energia barata é uma coisa difícil, hoje, no 
mundo, especialmente a energia renovável que poucos países têm corno o 
Brasil que a dispõe através da cana-de-açúcar; e os minérios aflorando na ter
ra, como o ouro em Serra Pelada; o ouro_ em Mato Grosso; o alumínio no 
Norte do Bra'Sil. Por que então entregar!UOS essas reservas, quase únicas no 
mundo, aos interesses de outros países? 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR) -V. Ex• permite um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o maior prazer, Se
nador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Senador Agenor Maria, todos assisti
mos à luta de V: Ex'- em favor das classes menos favorecidas que, de resto, ex· 
pressa oS anseios da maioria do povo do seu Estado. Entretanto, V. Ex•, nos 
seus discursos, sempre coloca que a questão é económico-social apenas e não 
ideológica. Mas, digo a V. Ex• que é, sobretudo, ideológica, porque a ideolo
gia é uma determinante política que valoriza sobretudo o indivíduo e sobretu~ 
do as parcelas mais amplas da sociedade. 

A ideologia das camadas dirigentes é a de valorizar o desenvolvimento 
econômico·concentrado, para geração de empregos, satisfação das necessida
des sociais de sobrevivência. 

Isso é utópico. Até rio, aqui, quando senadores se pronunciam acerca de 
modelos sociais fora dos parâmetros conhecidos. Rio, porque cérebros supe-
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rioresjâ estão tranqUilos de que o mundo de amanhã serâ fatalmente socialis
ta, cabendo aos políticos viabilizarem a sua efetivação atravês de sucessivos 
atos de abertura econômica para que se evite a violência. 

Enquanto isto, aqui, ex1ste·m. férias para algumas que conseguem empre
go, porque para a maioria das mães o que existe é a sarjeta. Aqui, em Brasília 
mesmo, assistimos a nascimento de fiJhos nos monturos, e é esse tipo desiste
ma que determinados setores de repressão e o grande capitalismo procuram 
manter. De forma que V. Ex' não pode dissociar a luta ideológica dessas rei
vindicações, rorque só se conseguirá alguma coisa através da conscientização 
nacional. Jã não digo o regime comunista, e sim um avanço numa direção 
mais socialista, mais justa 

Em todo caso, me congratulo com V. Ex•. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Senador Leite Chaves, 
não dissocio. Acho que um assunto importante é aquele que diz respeito à 
barriga do povo. 

Os jornais da televisão, agora, hã quatro ou cinco dias, mostraram ao 
Brasil e ao Mundo as cenas de pugilato na Câmara dos Deputados, numa ses
são do Congresso Nacional, fato esse que envergonha este Poder. No entan
to, um assunto importante, que toca de perto a economia popular, esse não 
apaixona ninguém. Realmente, não procuram sensibilizar ninguém. Na pror
rogaç1.o de mandato trocam tapas, trocam tiros, o que for possível trocar. No 
entanto, o problema da fome do povo, que angustia, que prejudica, esse 
problema não merece destaque. 

Um barril de petróleo contém 145 litros desse óleo e produz o equivalen
te a 25% de gasolina, ou seja, um barril de petróleo produz 36litros de gasoli
na. 

Temos a cana-de-açúcar sobrando neste País. O automóvel anda tão 
bem com o álcool quanto com a gasolina. Por que, então, não desenvolver o 
ãlcool, no sentido de equacionar este problema que é grave? Se a nossa ba
lança de importação, este ano, acusa uma soma superior a 9 bilhões de dóla
res na aquisição de petróleo, por que, não desenvolver, o mais possível, um 
substituto natural para o petróleo, que é o ãlcool? 

Minha preocupação é esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Os debates 
político-ideológicos são estéreis, repitO, porque não existe problema ideológi
co neste País. 

E preciso que se compreenda que é a primeira vez. nestes últimos 15 
anos, que o preço da matéria-prima sobe mais que o da manufaturada. 

Para que a Casa tenha uma-idéia, de 75 a 80 o ãlcool subiu 525,42%, e a 
cana subiu 698,41%, numa demonstração p8tente de que agora o plantadoi 
de cana vai ter vez, porque foi a primeira vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que se observou que o preço da matéria-prima está subindo mais do que o da 
manufaturada. 

E dentro desta realidade que venho à tribuna para discutir este proble
ma. Não vou conversar, na tribuna, sobre problema ideológico, problema 
partidário, porque no problema partidãrio do Brasil fala muito mais alto o 
interesse particular de cada um. Repito: o problema partidãrio brasileiro fala 
muito mais alto o interesse particular de cada um. O problema ideológico é 
minoritário. Daí a importância que é preciso se dê ao problema de ordem 
econômica e social. 

Hoje, pela manhã, repito, li nos jornais que o Sr. Ministro do Planeja
mento fora à Alemanha para pleitear novos empréstimos. Posso afirmar, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, que o problema do Brasil tem que ser arrumado 
aqui dentro do Brasil. Temos que resolver o problema do Brasil aqui dentro 
do Brasil. Não acredito que nenhuma outra nação possa concorrer para que o 
Brasil resolva os seus problemas. Quem tem de resolver os problemas doBra
sil somos nós, com economia, com devotamento, com patriotismo. Só assim 
poderemos encontrar um denominador comum para sair dessa situação difí
cil que estamos vivendo. A cada dia que passa, viagens para o exterior, via
gens que custam uma fortuna à Nação; dinheiro emprestado do exterior, ce~ 
dendo as nossas reservas mineraís e florestais para o capital estrangeiro vi ex
plorar essas reservas, aqui, dentro do nosso País. Devfamos fazer um esforço 
sobre-humano no sentido de que essas reservas ficassem em nossas mãos, 
para que nós mesmos procurássemos explorã-las, porque elas nos pertencem 
e a sua economia deveria ficar em nossas mãos, em termos de rentabilidade, e 
não passar para a mão de outras, mãos alheias, a economia que possuímos, 
legada pelos nossos antepassados, a riqueza da nossa Terra. 

Sr. Presidente, hâ alguns meses que busco informações no sentido de que 
possa aperceber R me, com dados estatísticos, a quanto montam os recursos do 
Programa Nacional do Ãlcool, porque acredito que esses recursos são mui
tos, mas não temos meios de saber a quanto montam esses recursos e corno 
realmente estão sendo aplicados. Estou fazendo um levantamento das tarifas 
postais da Empresa dos Correios e Telégrafos, porque acredito que essas tari
fas são também astronômicas. 

Vou concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esperando, aqui nesta se
mana, voltar a esta tribuna, trazendo os dados específicos a respeito das tari~ 
fas do gás e postal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MA· 
RIA EM SEU DISCURSO.) 

TARIFAS DE ELETRICIDADE E AGUA NOS E.U.A. 

Em New York 
Eletricidade de 1975 a 1979. aumentou 38 - Menos de 10% por ano. 

Em 1980 aumentou 8,4% 
Agua é o mesmo preço desde 1970. 

As taxas são diferentes em cada Estado 
Aumentou mais em New York. 

No Brasil 
De 1975 a 1979 519,9%. Em 1980 aumentou 39.2% 

Água no Brasil de 1972 a 1980 1.180%. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)-· Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides, por cessão do ilustre Senador Marcos Freire. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

PreparaRse o Cearã pára celebrar, com as mais expressivas solenidades, a 
dezesseis de novembro do corrente ano, o centenário de nascimento de um 
dos seus mais nobres e eminentes filhos, o inolvidável sãbio Tomáz Pompeu 
de Sousa Brasil Sobrinho, que honrou, com sua cultura polimorfa, em que se 
harmonizavam ciência e humanismo, as mais autênticas tradições intelectuais 
do povo cearense. 

Deverão reverenciar sua inapagãvel memória entidades do porte do lns~ 
tituto do Ceará, da Academia Cearense de Letras e da Sociedade Cearense de 
Geografia e História, que haverão, por certo, de ressaltar, com a ênfase indis~ 
pensável, a notável contribuição daquele ilustre cientista ao progresso da an
tropologia, etnologia, geografia, sociologia, história e economia- rural, de que 
ro-i, por formação acadêmica e dedicação aos estudos, um dos mais profundos 
conhecedores, em toda a região nordestina. 

Engenheiro formado pela Escola de Minas de Ouro Preto, dirigiu a anti
ga Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, o que lhe permitiu 
identificar-se, de maneira integral, com a larga problemática das populações 
assoladas pelo fantasma secular das estiagens, apontando soluções objetivas, 
dentro de uma visão realista de fenômenos que ainda hoje desafiam uma ação 
definitiva e enérgica das autoridades governamentais. 

Por sua extraordinária cultura e experiência em temas e assuntos regio
nais, foi chamado a ocupar importantes funções na vida pública cearense, 
corno membro de comissões técnicas e Secretário de Estado, tendo a sua pala~ 
vra, quase sempre, poder decisório, pelo prestígio resultante de sua erudição. 

Com o falecimento do Barão de Studart, no ano de 1938, o D-r. Tomãz 
Pompeu Sobrinho assumiu a direção do Instituto do Cearâ, que, num gesto 
de reconhecimento e de justiça, o elegeu seu Presidente Perpétuo. Para aque
les que não tiveram a ventura de nasCer no Ceará, cumpre-me esclarecer, nes
ta oportunidade, que esse Instituto, a que hoje preside a figura austera e digna 
do Dr. Carlos Studart Filho, é um dos úrgaõs culturais de maior expressão no 
Nordeste, reunindo em seus quadros os nomes mais consagrados do pensa
mento cearense, nas mais diferentes ãreas das ciências sociais. 

Além disso, e dentro da mesma linha de reconhecimento de seu alto va· 
lar, a Academia Cearense de Letras o escolheu como Presidente de Honra, 
funções que ocupou com a dignidade e o brilho que caracterizaram, em todos 
os IDQ~ntos, a sua jornada existencial. Na Academia, o Dr. Pompeu Sobri
nho ocupou a Cadeira número 6, de que era Patrono Antonio Pompeu. 

O Sr. A1mir Pinto (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Com prazer. 

O Sr. Aimir Pinto (PDS- CE)- V. Ex• homenageia da tribuna do Se
nado Federal, uma das mais notáveís figuras do Cearâ, honra e glória daque
la gente, que teve na pessoa do Dr. Tomãz Pompeu de Souza Sobrinho, uma 
figura exponencial na cultura, na inteligência, em tudo, enfim, a que se dava 
de corpo e alma a executar. Dr. Tornáz Pompeu de Souza B_rasil Sobrinho é 
um nome conhecidíssimo em todo território nacional pelas suas peregrinas 
virtudes, pelo seu saber e como homem notável de ciências.~ Felicito V. Ex' 
pela Ien1brança_ oportuníssima de, nesta data em que se comemora o seu cen
te_nãrio de nascimento, prestar~lhe da tribuna homenagem muito justa e que, 
por isto mesmo estou aqui a aplaudir. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Muito obrigado a V. 
Ex•, Senador Almir Pinto, que traz, com seu aparte, um testemunho de justo 
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enaltecimento à figura inolvidável de Tomáz Pompeu Sobrinho, num mo~ 
mento em que todo Ceará se apresta para comemorar o centenário do seu 
nascimento, a defluir, em novembro do corrente ano. 

E continuo: 
Foi, realmente, um homem extraordinário, que poderia, em tempos dan

tanho, ser apontado como um varão de Plutarco, tais as virtudes que ilumina
vam sua personalidade marcante, que todo o Ceará admirava. 

Além de incontável número de monografias e plaquetas e de uma copio
sa colaboração em revíStas e jornais de cultura, em todo o Pafs, deixou, o 
inesquecível mestre, urna obra científica das mais sólidas, de que se destacam 
os livros: O problema das secas no Ceará, de 1916, com segunda edição em 
1920; A indústria pastoril no Ceará, de 1917; Esboçojlsfogrdfico do Ceará, de 
1922; Fatores geográficos da autonomia nacional, de 1927; Retrato do Brasil 
(pequeno retoques), de 1930; Parêntese geográfico, de 1932; -Proto--histórfa cea~ 
rense, de 1946; Pré-história cearense, de 1955, História das secas no Ceará. 

Investigador incomparável, com a visão aquilina dos que observam com 
exatidão e justeza, criou o Instituto de Antropologia da Universidade Federal 
do Ceará, ao tempo da gestão, jamais esquecida, do Reitor Antonio Martins 
Filho, dando início, em Fortaleza, a um sério trabalho de pesquisa, que foi 
elogiado, dentre muitos, por José Arthur Rios e Josué de Castro. 

No programa que se traçou, o Dr. Pompeu Sobrinho estabeleceu na rea
lidade um largo projeto de abordagem da problemática cearense e nordestina, 
traduzido em cinco pesquisas principais, a saber: pesquisa antropométrica, a 
ser efetuada nas corporaçõés militares, nos estabelecimentos de ensino, nas 
maternidades e nos hospitais da região; pesquisa antropológica de Pacajus, 
!tobre grupos remanescentes de negros e índios, com ampla investigação de 
todos os aspectos culturais; pesquisa arqueológica, que compreenderia toda a 
área geográfica do Ceará; pesquisa sócio~cultural de Juatama, no município 
de Quixadá e, por fim, pesquisa-sócio-antropológica sobre comunidades ru~ 
rais, de pescadores e de centros urbanos de médio porte. 

A justificativa de tão ambicioso programa, que seria prejudicado pela ex
tinção do Instituto de Antropologia, como decorrência da Reforma Universi
tária, que acabou por destruir, pela paixão da novidade, muita coisa que de~ 
veria ter permanecido na estrutura das universidades, é uma peça da maior 
profundeza cultural, em que se defende a criação de uma política de mudança 
social e se analisam problemas com visão científica resultante de uma larga 
vivência em tais domínios. 

A histórica exposição de motivos assinada por Pompeu Sobrinho analisa 
o maior dos problemas do Nordeste- a seca, apontando falhas e omissões, 
méritos e deméritos nas iniciativas, concluindo por oferecer sugestões riquís
simas, de quem dedicara toda a sua vida ao estudo e à compreensão dessa 
grave questão sócio-ecoriômica. 

De acordo com o pensamento que se acha consubstanciado em seu Pro
jeto, a verdadeira solução do problema, como lembrou, não faz muito, o es
critor Mozart Sariano Aderaldo, do Instituto do Ceará e da Academia, 
hconcentra-se no ataque ãs suas conseqüências sócio-econômicas, 
aproveitando-se ao máximo as atUais coridições climáticas do Nordeste brasi
leiro''. Em outras palavras: a melhor maneira de contornar as conseqüências 
da seca é adaptar a comunidade nordestina às condições irremovíveis do fe
nômeno. E nisso consiste a solução '"compósita e ecológica do sábio Pompeu 
Sobrinho". 

A verdade é que tudo o que ele escreveu, em seus comentários críticos e 
analíticos e em suas obras de investigação e de interpretação, tem merecido, 
até aqui, o respeito e a meditação dos grandes estudiosos da problemática 
nordestina, que por vezes rejeitam as idéias oferecidas para buscar soluções 
aleatórias e de emergência, que pouco ou nada respondem aos gritos da reali
dade hostil. 

O Ceará e a cultura brasileira, em geral, muito devem à inteligência ful
gurante de Pompeu Sobrinho, que tive a honra de conhecer nos meus tempos' 
de universidade e de quem guardo uma imagem de nobreza, gravidade de ges
tos e lar"gueza de atos. E não estaria incorrendo em nenhum exagero se decla
rasse que poucos, no Cearâ, no campo das ciências e das letras em geral, tive
ram a dimensão intelectual desse cavaleiro andante das ciências sociais. 

Por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o seu centenário de nasci
mento será motivo para que as autoridades, as instituições e o povo cearenses 
se irmanem num profundo ato de reverência à sua memória, com o apoio, 
sem dúvida, de entidades de outros Estados da Federação. 

O certo é que as idéias por ele defendidas, como síntese de uma obra 
científica que sempre mereceu as atenções gerais, pela seriedade dos estudos 
::ealizados, permanecem vivas, à espera de que sejam aproveitadas, com os 
reajustamentos impostos pelas circunstâncias do tempo, pelos avanços da tecM 
nologia e o surgimento de uma consciência nova sobre a vida brasileira. 

Homem de saber vastíssimo, historiador, sociólogo, antropólogo e et
nólogo, além de outras facetas de sua personalidade cultural, Pompeu Sobri-

nho faz jus, realmente, às homenagens mais reconhecidas de sua gente, que se 
orgulha de seus trabalhos em prol do engrandecimento do nome cearense. A 
essas homenagens deve associar-se, por espírito de justiça, e por antecipação, 
o Senado Federal, que jamais recusou tributar a manifestação de seu respeito 
aos grandes brasileiros, que contribuíram, na esfera de seu trabalho, por ve~ 
zes silencioso e desconhecido, em prol de melhores dias para o País. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Ouço o nobre Senador 
José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Senador Mauro Benevides, quero em 
nome do meu partido me solidarizar com a manifestação que V, Ex• hoje 
presta a um grande cearense, a um dos homens que mais contribuíram para a 
cultura da nossa terra. Engenheiro, formado na minha escola, em Ouro Pre
to, homem de larga visão, foi certamente um daqueles que mais contribuíram 
para o conhecimento da nossa história. A homenagem que V. Ex• hoje presta 
a Tomáz Pompeu de Souza Brasil Sobrinho é certamente uma expressão do 
reconhecimento de todo o povo cearense à grandeza de seu ilustre filho. Mui
to obrigado a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Expresso a V. Ex• 
nobre Senador José Lins, os meus agradecimentos por esta sua intervenção 
ao meu discurso, que me dá realmente a certeza de que, ao enaltecer Pompeu 
Sobrinho, faço-o em nome da representação do Cearã no Senado, já que o 
eminente Senador Almir Pinto também se manifestou em torno da figura 
marcante do nosso ilustre coestaduano. 

Concluo, Sr. Presidente: 
A homens como Pompeu Sobrinho são devidos tais atos de gratidão e de 

reconhecimento, que vão repercutir, certamente, no espírito das novas ge
rações de cientistas brasileiros, dando-lhes a certeza de que, nesta Ca~a. o seu 
trabalho será sempre dignificado e enaltecido, pois dignificar e enaltecer os 
valores autênticos é ajudar a Pátria e projetar ... na l:listória, aqueles que verda
deiramente se credenciaram à consagração nacional. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Helvídio Nunes- Luiz Cavalcante-Dirceu Cardo~ 
so --João Calmon- Álberto Lavinas- Hugo Ramos- Tancredo Neves 
- Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ finda a Hora do Expe
diente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de 
seu Parecer n9 527, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a realizar empréstimo externo no valor de USS 
63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norte-americanos), 
para ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos 
Produtores Rurais, tendo 

PARECER, sob n• 528, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Coinissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seti Parecer n' 636, de 1 980), do Projeto 
de Resolusão n9 69, de 1980, que suspeitde a execução do art. 116, 
salvo seu parágrafo único, do Código de Organização e Divisão Ju
diciãrias do Estado do Paranã, aprovado pela Resolução N ormati~ 
va n• I, de II de dezembro de 1975, do Tribunal de Justiça daquele 
Estado. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como definitivamente aprovada, 

nos te~mos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 
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E a seguinte a redação final aprovada 

Redai;ão final do Projeto de Resolução o• 69, de 1980. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 

VII, da Constituição, e eu , Presidente, promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Suspende a execução do art. 116, salvo seo parágrafo único, do 
C6dlgo de Organização e D~vlsão Judiclórlas do Estado do Paranfi, 
aprovado pela Resolução Normativa n91, de 11 de dezembro de 1975, 
do Tribunal de Justiça daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É suspensa, por inconstituciqnalidade, nos termos da de

cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 5 de março de 
1980, nos autos do Recurso Extraordinário nll' 87.728-2, a execução do art. 
116, salvo seu parãgrafo único, do Código de Organização e Divisão Judi· 
ciãrias do Estado do Paraná, aprovado pela Resolução Normativa n9 1, de 11 
de dezembro de 1975, do Tribunal de Justiça daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel J:!ermes) - Item 3: 

Discussão, em turno -úhico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 34, de 1979 (n• 35/79, na Câmara dos Deputados). aprovando o 
texto do acordo que estabelece a Comunidade da Pimenta·do· 
Reino, aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de 16 de abril a 
31 de agosto de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 631,632 e633, de 1980, das Comissões: 
- de Relações Exteriores, favorável nos termos de substitutivo 

que apresenta; 
de Constituição e Justiça, pela coil.stitucionalidade e juridi~ 
cidade do substitutivo da Comissão de Relações Exteriores; 
e 

- de Agricultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Relações Exteriores.-

Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro·a encerrada. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.{-

Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação para redigir o vencido para o tur~ 

no suplementar. 

E o seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• 1-CRE 
(Substitutivo) 

AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 34, DE 1979 

Aprova o texto do Acordo que estabelece a Comunidade da 
Pimenta--do--Reino, aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de 16 
de abril a 31 de agosto de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• É aprovado o texto do Acordo que estabelece a Comunidade da 

Pimenta-do-Reino, aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de 16 de abril 
a 31 de agosto de 1971. 

Art. 2'» Todas as emendas ou alterações introduzidas no texto referido 
no artigo anterior só se tornarão eficazes e obrigatórias para o País após a 
respectiva aprovação pelo Congresso Nacional. 

Art. 3'» Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 São revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 4: 

Discussão, em ·primeiro turno, do Projeto de Lei do_ Senado n9 
49, de 1980, do Senador Amaral Furlan, que revoga a letra e, do pa· 
râgrafo único do art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, ten
do 

PARECERES, sob n•s 634 e 635, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, peJa constitucionalidade, juridici

dade e, no mérito, favorável, com voto vencido dos Senado
res J:lelvídio Nunes e Bernardino Viana; 

- de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Sena
dor Jutahy Magalhães. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti·lo, declaro~a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar·se como estio. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matê:ria voltarâ oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 49, DE 1980 

Revoga a letra e do parágrafo único do ort. 16 da CoDSOIIdaçio 
das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• É revogada a alinea e do parágrafo único do art. 16 da Consoli

dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de 
maio de 1943, retificada para uc" a atual latra "r'. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gabrie!J:Iermes)- Esgotada a matéria constan
te da Ordem do Dia. 

Sobra a mesa, redação final de proposição aprovada na Ordem do Dia 
da presente sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regi· 
menta Interno, se não houver objeção do Plenário, serâ lida pelo Sr. l'»~ 
Secretârio. (Pausa.) 

E lida a seguinte 

PARECER N• 654, DE 1980 
Da Comissilo de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resoluçilo n• 67, de 1980. 

Relator: Senador João Calmon 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 67, de 
1980, que autoriza o governo do Estado de Minas Gerais a realizar emprésti· 
mo externo no valor de USS 63,000,000.00 {sessenta e três milhões de dólares 
americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pe
quenos Produtores Rurais. 

Sala das Comissões, 8 de setembro de 1980.- Adalberto Sena, Presiderl! 
te --João Calmon, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER NO 654, DE 1980 

Redação flnal do Projeto de Resolução n• 67, de 1980 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimo externo no valor de USS 63,000,000.00 (sessenta e três mi· 
lhões de dólares americanos), para ser aplicado no Programa Estatual 
de Promoçã.o de Pequenos Produtores Rurais. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a realizar 

uma operação de empréstimo externo, com a garantia da União, no valor de 
USS 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de <lólares americanos), ou o equi· 
valente em outras moedas, de principal, junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, sob a orientação do Ministério 
da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a financiar o Programa 
Estadual de Promoção de Pequenos Produtores Rurais, com o objetivo de au· 
mentar a produtividade e melhorar as condições de vida em cerca de 102 (cen· 
to e dois) municípios do Estado de Minas Gerais. 

Art. 29 A operação a que se refere o artigo anterior realizar-se--ã nos 
termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con~ 
dições creditícias da o·peração a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em 
articulaçã·o com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do 
Decreto nll' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do gover
no Federal e, ainda, o disposto na Resolução n'» 2.156, de 13 de novembro de 
1979, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabrie!J:Iermes) - A redação flnal que vem de 
ser lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l9~Secretário. 
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E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 368, DE 1980 
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 

publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 67, de 1980. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 1980. - Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel l:lermes) - De acordo com a delibe
ração do Plenário, passa-se a imediata apreciação da matéria. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 67, de 1980. 
(Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel l:lermes) - Hã oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BAlJARÚ (PDS- MG. Pronuncia o seguinte discur· 
so.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Eu deveria nesta tarde fazer um registro a respeito de dois acontecimen
tos importantes na vida do Estado de Minas Gerais. O primeiro deles é a co
memoração do 250'? aniversário do nascimento de Antônio Francisco Lisboa, 
o "Aleijadinho", que se come'morou no dia29 de agosto do próximo findo. O 
segundo é a declaração da UNESCO que conSidera a cidade de Ouro Preto 
patrimônio mundial. Todavia, face à viagem que amanhã realizará o Senador 
Itamar Franco, devia eu, a S. Ex• e à Casa, algumas explicações sobre o texto 
do discurso que ele inseriu em seu pronuncíamento, por mim proferido na 
Assembléia Legislativa do Estado, no ano de 1965, quando Deputado Esta~ 
dual. Mas, percebo que, lamentavelmente, o Senador Itamar Franco não está 
presente, o que me obriga a voltar o tema original. 

Sr. Presidente, chega a ser estranho e a causar espécie que uma Nação, 
que tem entre seus filhos um dos maiores artistas do mundo, considerado, por 
exemplo, por Gerntain Basin, o maior santeiro de todos os tempos, tenha de
dicado tão poucas horas, tão poucas meditações, tão reduzidos espaços à co
memoração do quarto de milénio do nascimento do Aleijadinho, o Antônio 
Francisco Lisboa. 

Em !930, Sr. Presidente, o Instituto Histórico e Geogrâfico Brasileiro 
realizou sessão solene comemorativa do 2()()'? aniversário. Em Minas Gerais 
tentamos fazer, agora, alguma coisa. Mas o que assusta, o que causa, pasmo é 
o País inteiro padecendo de total amnésia em torno desses vultos que são res
ponsâveis pela construção da própria nacionalidade. 

É lamentãvel, Sr. Presidente, que o próprio Governo da República tenha 
se mostrado tão omisso em torno desse tema. E, por causa disso, entendi ne
cessário fazer um· registro da tribuna do Senado, como a querer significar o 
desejo de transformar essas pálidas palavras num brado de alerta, grito de ad
vertência para que nóS não permitamos, Sr. Presidente, que caia no olvido e 
na obliteração todo o período rico da História do Brasil, em que foram lança
das ao solo da pátria as sementes que acabaram por vicejar e florescer na ex
traordinária árvore da liberdade que deu causa a uma grande Nação. 

!:lã algumas dúvidas entre biógrafos do Aleijadinho com relação à data 
de seu nascimento. Rodrigo de Melo Franco Andrade em artigo publicado no 
Estado de Minas, em agosto de 64, colocou sérias objeções à data, da mesma 
forma que o historiador Augusto de Lima Júnior chega até ao ponto c ao exa
gero de admitir que o Aleijadinho não existiu. 

Essas circunstâncias em torno da cronologia do extraordinário toreuta 
mineiro perdem qualquer significação face ao vulto da sua obra, diante do 
que ela representou na formação da cultura mineira que deu causa à Inconfi
dência e por via de conseqüência, a cristalização da consciência nacional que 
permitiu a independência do País. 

Diz Silvio de Vasconcelos, saudoso mestre mineiro que, "se na Europa o 
estilo barroco é representativo do absolutismo daquele tempo", no Brasil ele 
violenta as formas clássicas européias, para se transformar numa expressão 
de arte popular, típica demonstração dos sentimentos nativistas que brota
vam do período intenso rico que a urbanização gerada pelas Minas, propor~ 
clonou no período setecentista mineiro". E é fácil identificar esse quadro, se 
nós nos lembrarmos da carta do Conde de Assumar a Portugal. Ele, assusta~ 
do Com o clima de inconformismo reinante na Vila Rica escrevia à Portugal: 
"A terra exala motins; a ãgua evapora tumultos, a natureza anda amotinada 
consigo mesma". 

Era esse, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o quadro de rebeldia das Ml
nas, na convivência e relacionamento democrático que o próprio estilo de tra· 
balho proporcionava. Surgiram os poetas, surgiram aS famosas Cartas Chile-

nas, de um personagem chamado Critilo, pscudônimo talvez ou certamente 
de Tomás Antônio Gonzaga, estigmatizando e cauterizando com o ferro em 
brasa do sarcasmo c da ironia, os poderosos da época. Era o caldo de cultura 
da liberdade do Brasil que começava a efervescer nas Minas Gerais. 

Surge, então, Sr. -Presidente, a figura de Aleijadinho, filho de um portu
guês Com uma preta, mulato, como era a maioria dos habitantes nativos da
quele tempo. 

Gilberto Freyre, ao analisar a obra de Antônio Francisco Lisboa, toma o 
aspecto étnico cOmo fundamental para o entendimento da criação extraordi
nária do Aleijadinho, ao dizer que "ela é a expressão de rebeldia social e do 
desejo brasileiro indígena e mestiço de independência, face a homens brancos 
ou europeus exploradores da mão-de-obra escrava". 

~de se notar, Sr. Presidente, que toda obra do Aleijadinho estã marcada 
por esse sinal de inconformismo e de rebeldia. Expresso, por exemplo, na 
doçura com que ele trabalhou a pedra ~abão doce, o cedro~rosa, nas feições 
suaves impregnando o rosto do Cristo, enquanto que marca com o sinal da 
sua revolta, do seu inconformismo a figura dos algozes. Da mesma forma a 
Cartela dos Profetas são todas expressões de rebelião incontida. Na de Isaías 
estã escrito: 

.. Encostaram uma brasa aos meus lâbios e a minha voz não ces
sou de protestar." 

O Profeta Joel diz solene: 

"Forjai espadas das rclhas de vossos arados; Am6s protesta: 
machucam sobre o pó da terra as cabeças dos pobres." 

Aleijadinho, Sr. Presidente, preparou a Inconfidência Mineira e para 
usar a expressão do Professor Pedro Calmon ~m extraordinário discurso pro
ferido há poucos dias em Belo f:iorizonte: .. Tiradentes queria a Pátria livre, o 
Aleijadinho a queria mais bela." 

E não é fora de dúvida a exatidão com que os historiadores escrevem o 
período setecentista mineiro, como a .. Guerra dos Cem Anos". 

E Germain Basin observa que "a descoberta das minas enriqueceu mo~ 
mentaneamente Portugal, mas trouxe o fermento da liberdade que deveria 
mais tarde lhe custar o Brasil." 

Por isso, Sr. Presidente, é que a Nação não pode deixar passar sem um 
registro data desse porte e dessa significação. Gostaria de deixar transcrito 
neste discurso um texto de Carlos Drummond de Andrade denominado "Co
lóquio das Estâtuas", em que ele fala daquele fabuloso balé a que se referiu 
Germain Basin. Carlos Drummond de Andrade identifica na figura dos pro
fetas a paisagem moral de Minas. 

E pergunta: .. Onde mais poderíamos conceber reuri.ião igual, senão na 
terra mineira que é o paradoxo mesmo tão mística que transforma em alfáias· 
e púlpitos, em genuflexórios, a febre grosseira do diamante, do ouro e das pe
dras de cor. No seio de uma gente que está ilhada entre cones de hematita e 
contudo mantêm com o universo uma larga e filosófica intercomunicação, 
preocupando~se, como nenhuma outra, com as dores do mundo, no desejo de 
interpretá-las e leni-las. 

São mineiros esses profetas, mineiros na patética e concentrada postura 
em que os armou o mineiro Aleijadinho, mineiros na visão ampla da terra, 
seus males, guerras, crimes, tristezas e anelos, mineiros no julgar friamente e 
no curar com bâlsamo; no pessimismo, na iluminação íntima, sim, mineiros 
de cento e cinqUenta anos atrás e de agora~ taciturnos, crepusculares, messiâ
nicos e melancólicos. 

E por que os Profetas do Aleijadinho são o reflexo da paisagem moral de 
Minas Gerais? 

Porque ali, Sr. Presidente, se regou o solo brasileiro com o sangue dos 
mártires que fecundou a liberdade. É que nós, mineiros, e nós, brasileiros, 
não podemos deixar passar sem o registro deste acontecimento, para que não 
caiamos na inflexível lei de que "Os povos que não cultivam os seus heróis 
podem mais tarde passar pelo dissabor de não possuí-los." 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Ouço V. Ex• 

Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Quero associar-me à homenagem 
que V. Ex• presta à memória de Aleijadinho. Sei dos serviços que, através da 
sua arte, ele prestou ao Brasil, na luta pela sua independência, ele, como tan
tos outros mineiros, na Inconfidência Mineira. Já no momento atual, Minas 
tem mostrado a grandeza dos seus filhos, pela sua luta indormida, pela liber~ 
dade de pensamento, que é- tão justa e tão nobre como o próprio pão de cada 
dia. . 

O SR. MURILO BADARÚ .(PDS- MG)- Muito obrigado a V. Ex• 
Outro fato, Sr. Presidente, que eu queria registrar é a Declaração da 

UNESCO sobre Ouro Preto, considerando-a monumento mundial. 
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Quero deixar como parte integrante deste discurso o editorial publicado 
no Estado de Minas, do dia 4 de setembro, que analisa a importância da deci
são. 

Creio que não hâ necessidade de me estender mais, Sr. Presidente. Até 
por que, ao falar no Aleijadinho, estamos falando de Vila Rica, em tudo que 
aquela cidade representou e representa para Minas Gerais e para o Brasil. 
Mas, não posso deixar de fazer um reparo ao abandono a que as cidades his
tóricas mineiras estão relegadas. 

Hã pouco tempo, Sr. Presidente, foram identificadas, na cidade de Ouro 
Preto, graves e perigosas ameaças ao seu aspecto urbano. Primeiro, pela per
missão do trâfego pesado em suas ruas estreitas, em seus becos, nas suas vie
las, depois pelo desrespeito permanente em relação às posturas que proíbem 
construções, ao arrepio das normas do Patrimônio ~istórico. Segundo, por 
um problema de natureza geológica, certamente entendível pelos técnicos e de 
dificil apreensão para os leigos, mas que corresponde Olais ou menos ao des
locamento de camadas profundas do subsolo, deslocamento esse que coloca 
em risco a estrutura da cidade. 

Deste quadro de abandono, Sr. Presidente, não escapam também Maria
na, Diamantina, Sabarã, e por aí adiante ... Não hã recursos", é a resposta 
que nos dá sempre o Governo. 

Faço justiça ao Governador Francelina Pereira, que tem tido uma preo
cupação bastante acentuada com relação a isso. Do seu Governo não têm fal
tado, na relatividade das possibilidades do Tesouro mineiro, recursos para 
atender a esse problema. 

Mas, o Governo Federal, Sr. Presidente, tem-se mostrado insensível. São 
apelos que se sucedem, são gritos angustiosos e angustiados que se projetam, 
e nada. Nenhuma resposta. E todo esse património colocado em risco. Foi 
preciso que a UNESCO, que a opinião pública mundial tomasse a seu cargo o 
zelo em torno de um problema gravíssimo para que nós todos fôssemos acor
dados pelo estrépito da nossa própria consciência. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Pois não. 

O Sr. José Llns (PDS- CE)- Nobre Senador Murilo Badaró, mineiro 
pela concessão de um título que muito me honra, mas mineiro, sobretudo, 
pela formação que bebi na velha escola de Ouro Preto, quero juntar as mi
nhas palavras às de V. Ex.• em defesa do património da Velha Vila Rica. Em 
defesa, Senador Murilo Badaró, da fibra do mineiro, da fibra do ouro
pretano que, no dizer de Carlos Drummond de Andrade, tem 60% de ferro 
nas calçadas e 80% de ferro na alma. Como esquecer, nobre Senador, o im
pacto que sobre o meu e:spírito jovem exerceu aquela cultura extraordinária 
que ali germinou, plasmando as próprias bases da nossà. nacionalidade? E ho
je, ao andar pela minha terra, porque assim a considero~ berço da minha cul
tura profissional. sintc., como V. Ex•. o desgaste das ruas abaladas pela trepi
dação da civilização que ali chega, rompendo a estabilidade da geografia dos 
morros e pondo em perigo a própria estrutura da cidade. Junto a minha voz à 
de V. Ex• em defesa de Ouro Preto, para que o Governo acorra, urgentemen
te, em salvação ao patrimônio histórico que é, como V. Ex• bem disse, uma 
das bases de nossa brasilidade. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Gratissimo a V. Ex• pelo 
aparte que tem, além das verdades que encerra, um conteúdo emocional pró
prio de quem cursou a velha Esco(a de Minas _de Ouro Preto. 

Mas, Sr. Presidente~ o registro sobre Ouro Preto está feito. E. necessârio 
que o Governo Federal se disponha a encarar o problema da memória naciow 
nal, da preservação dos nossos monumentos, do nosso acervo, dos nossos do
cumentos, das nossas telas, das nossas pinacotecas, das nossas coleções 
bibliográficas, tudo isso, Sr. Presidente, que se esvai aí de uma maneira estra
nha, diante da fúria dos antiquárioS ou dos próprios coiecionadores estran: 
geiros. É preciso que o Governo ponha um paradeiro nisso, sob pena de es
tarmos perdendo a nossa identidade cultural, sem o que nenhuma nação 
sobrevive. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Com prazer, ouço o nobre 
Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Desejo cumprimentar a V. Ex•, 
nobre Senador Murilo Badaró. Na sexta-feira passada, também tive a ocasião 
de registrar Ouro Preto no Senado Federal, falando da resolução da UNES
CO. Veja V. Ex• que nesse aspecto a Oposição c a Situação, pelo menos em 
relação a Minas Gerais, se confundem, se entendem quanto à defesa do patri
mônio cultural, da nossa memória nacional ... 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- É uma pena que não seja 
em outras coisas também. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Lamentavelmente, Senador 
Murilo Badaró, muitas coisas nos separam, mas neste instante nós estamos 
juntos nesta defesa que V. Ex• faz muito bem no Senado Federal. na defesa da 
nossa memória nacional, do nosso patrimônio cultural, em que Minas Gerais 
é rica e, particularmente, Vila Rica, como diz V. Ex• Então, o seu alerta ao 
Governo Federal para que se detenha na defesa desse patrimônio é muito im
portante, principalmente quando parte de um vice-Líder do Governo, no Se
nado. Quero, então, juntar a voz da Oposição, a voz do representante tam
bém de Minas Gerais, à de V. Ex•, na esperança de que o patrimônio- já 
Dão diria somente do nosso Estado, mas de toda esta Nação tão rica- seja 
defendido realmente pelo Governo Federal. 

O SR. MURILO BADARú (PDS- MG)- Muito obrigado a V. Ex• 
Sr. Presidente, antes de concluir, devo uma explicação à Casa, já agora 

com a presença do Senador Itamar Franco. S. Ex• retirou de um livro que 
publiquei, chamado "Memorial Politico", um discurso proferido na As
sembléia Legislativa de Minas, em 1965, em que verberava duramente a ten
tativa da prorrogação de mandato proposta à Assembléia de Minas pelo De
putado Antônio Pinto Coelho, que tinha como escopo prorrogar o mandato 
do Governador Magalhães Pinto. 

Quero localizar o fato no tempo, para responder ao nobre Senador Ita~ 
mar Franco, não sem antes dizer à Casa que mandei apanhar na Taquigrafia 
as notas taquigrãficas do discurso do Deputado Alceu Collares, que também 
teria feito referêilciãs a esse pronunciamento, mas não de forma correta, par
lamentar. Vou verificar. para então responder ao Deputado Alceu Collares, 
numa reunião do Congresso. 

Mas devo dizer ao nobre Senador Itamar Franco e a Casa o seguinte: 
Não tenho por que retirar uma palavra - veja bem ...:... uma palavra daquilo 
que disse. A prorrogação de mandatos desvirtua o princípio republicano, não 
enriquece os· destinos democrãticos. Afinal~ a República tem como caracterís
tica básica a temporariedade dos mandatos eletivos. Tudo aquilo que afirmei 
no discurso combatendo a prorrogação do mandato do Govcrnãdor Maga
lhães Pinto posso reafirmar agora, porque corresponde aos meus sentimentos 
mais profundos e as minhas convicções mais arraigadas. A diferença 
encontra-se no seguinte. Naquela época, os partidos estavam organizados, 
havia uma eleição programada, e os seus prazos sendo devidamente cumpri
dos, o que mostra uma profunda diferença do que acabamos de assistir agora 
em 1980, no Brasil - dezesseis anos depois. A prorrogação tornou-se inevitá
vel. inafastável, insuperãvel. pela circunstância de que os partidos não esta~ 
vam organizados e que todos os prazos eleitorais tornarain~se peremptos. 

Face a isso, Sr. Presidente, não havia por que deixar de votar a favor da 
prorrogação sem que isso importasse na quebra de solenes compromissos que 
eu e a minha geração possuímos com aquele principio fundamental do regime 
republicano representativo. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - V. Ex• permite, Senador? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Com prazer. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Hã pouco nós concorda
mos em relação a Ouro Preto e às obras do Aleijadinho; veja agora que pro
funda diferença entre o pensamento de V. Ex• e o nosso, e me permita, assim 
com muito respeito e muita amizade, até uma certa incoerência. V. Ex• diz o 
seguinte: Não "etiro uma palavra do que disse quando da prorrogação do en
tão Governador Magalhães Pinto. Então V. Ex• conclui a sua linha de ra
ciocínio, e aí me parece ilógica. V. Ex• disse o seguinte: uEu defendo o' Princí
pio republicano federativo". Mas esse princípio republicano federativo não se 
alterou da época do Governador Magalhães Pinto até agora. Segundo, V. Ex• 
disse da temporariedade dos mandatos. Esse é um princípio que ainda estâ 
claro na nossa Constituição. E aí V. Ex• conclui- uma conclusão que não 
faz justiça à sua inteligência, à sua capacidade, sobretudo à sua inteligência 
jurídica. E eu pergunto o seguinte: por que deu o voto favorável à prorro~ 
gação, negando o que V. Ex• disse em 65? A temporariedade dos mandatos aí 
está, o princípio republicano aí estã. o princípio federativo aí está. Então, 
V. Ex• vem e diz: uos partidos não estão organizados. os prazos na Justiça 
Eleitoral estão peremptos". Ora, Senador Murilo Badaró, eSsa argumen
tação, sinceramente ... É até difícil definir essa argumentação de V. Ex•. con~ 
tra o princípio federativo, contra a temporariedade dos mandatos, com a não 
organização partidária. V. Ex• sabe que os prazos estão peremptos na Justiça 
Eleitoral. mas é fácil de ser resolvido através de lei ordinária. Tranqüilamente 
isso no passado se deu. E veja V. Ex•- V. Ex• não estava presente que ainda 
na sexta-feira, contra o meu voto, aqui se aprovou mais uma medida casuísti
ca, mudando a legislação eleitoral brasileira. Um projeto foi aprOvado com 
uma rapidez fabulosa- foi do Senado para a Câmara e de lá voltou ao Sena
do. Em 30 de novembro, um outro projeto chegou à Câmara dos Deputados, 
pela lavra do nobre Deputado José Bonifácio e foi aprovado no Senado Fede~ 
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ralem menos de 48 horas. Então, Sr. Senador Murilo Badaró- para encer
rar o meu aparte a V. Ex•- o princípio federativo republicano é o mesmo 
desde 1861. O respeito à temporariedade dos mandatos não prevalece nos 
problemas atinentes à Justiça Eleitoral. 

O SR. MURILO BADARó (PDS - MG) - Sr. Presidente, torna-se 
realmente difícil discutir com engenheiros que incursionam no campo jurídi
co. Não é fácil. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- AI V. Ex• estâ ... 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Nobre Senador, permita· 
me apenas responder ao aparte de V Ex• Eu compreendo que, do ponto de 
vista político, os argumentos do Senador Itamar Franco se ajustam, como 
urna luva, às suas posições e aos seus interesses. Não discuto isto. O problema 
jurídico é completamente diferente- é essa a nossa divergência fundamental. 
Em 1965 ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Naquela ~oca V. Ex• era opo
sição - era diferente. .. Agora, mudou. 

O SR. MURJLO BADARÚ (PDS - MG)- Em 1965, a prorrogação 
foi aprovada por dois terços. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - E o Supremo, o que fez'? 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) -0 Supremo cancelou-a. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Por que, Excelência? 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Cancelou em função des
ses princípios. Veja que o quadro era completamente diferente. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURJLO BADARú (PDS - MG) - As circunstâncias eram 
outras- um momento, nobre Senador, V. Ex• não me deixa responder. Este 
é que é o problema difícil - não se consegue mais falar nem ser ouvido. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Já me calei, Senador. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - As circunstâncias são 
completamente diferentes. Não estamos discutindo o problema da prorro
gação do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da tese face aos 
princípios republicanos representativos. Não- é iSto. Trata-se de uma decisão 
política gerada pela tirania das circunstâncias. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Com muita honra, Sena
dor. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• dizia da dificuldade de discutir 
com engenheiro. Talvez seja mais fácil responder ao m~dico. Na verdade, es
tamos atravessando uma fase difícil na vida do nosso País, onde os bacharéis 
-e é o caso de V. Ex•- não ouvem os médicos nem os-engenheiros,- como 
não ouvem a Nação no clamor, unânime, contra a prorrogação dos manda
tos. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - E só V. Ex• que houve a 
Nação. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) - Não. V. Ex• sabe, V. Ex• é um homem 
bem informado, V. Ex• ouve as classes representativas desta Nação, e eu o de
safio que cite alguma que seja a favor da prorrogação dos mandatos. V. Ex• 
não tem nenhuma. V. Ex• tem o partido do amém, conhecido no BrasiL. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Só não vejo, nobre Sena· 
dor ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Estou-lhe aparteando. Se V. Ex• me 
conceder, irei até o fim. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) -c. Com muito prazer. 

O Sr. Gihan Rocha (PP- SE) - Então, para os engenheiros, para os 
médicos, para os bacharéis existe fundamentalmente uma coisa chamada: éti
ca, que é obedecida cornunente por todos, sobre a qual não existe nenhuma 
desculpa, porque a prorrogação dos mandatos para nós, médicos, soa exata
mente igual corno cuidarmos de um doente, quando não hã tempo de realizar 
exames e, então, fazemos a eutanásia. V. Ex• sabe que existem princípios 
maiores e existem princípios menores. Os prinéípío·s-da--não-Orgãni.Za:ção par
tidária - V. Ex• há de concordar - é um princípio menor que falece ante o 
principio maíor da limitação dos mandatos no tempo que é a base da .nossa 
organização, inclusive a base da nossa presença aqui nesta Casa. Desculpe
me, V. Ex~. com o talento que todos reconhecemos, não será quem vai con
•·encer a Oposição nem as classes representativas do País, que continuam de 
luto por este episódio de prorrogação de mandatos. 

O SR. MURJLO BADARÚ (PDS - MG) - Veja V. Ex• que as afir
mações com que brinda o Senado são ex-cathedra, porque só V. Ex• é quem 
ouve a Nação, a Nação ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) - V. Ex• estâ convidado a dizer qual é a 
entidade nacional favorável à prorrogação de mandatos. 

O SR. MURJLO BADARÓ (PDS- MG)- Só V. Ex• é quem ouve a 
Nação, não se! por que métodos e meios. V. Ex• é o único que ouve a Nação. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• diz os a favor. Estou dizendo os 
contra. 

O SR. MURJLO BADARÚ (PDS- MG)- V. Ex• coloca o problema 
político c o problema de natureza parlamentar e constitucional em torno do 
problema de ética, o que me forçará dizer-lhe que a sua ~tica não difere da 
nossa nem é superior à nossa. 

O Sr. Gilvao Rocha (PP- SE)- lítica não é relativa. lítica é absoluta. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Exatamente. Por causa 
disto é que convido a V. Ex• afastarmos o debate deste terreno, em que esta
mos absolutamente equiparados. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Outro aspecto é com re
lação àquilo que V. Ex• disse que estamos tentando convencer. Ao contrârio. 
Não estamos tentando convencer V. Ex•s. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Então, V. Ex• reconhece que é um ato 
de força. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Não, não é um ato de 
força. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Não tem o convencimento da Nação, 
Excelência. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - lí um ato produzido por 
uma maioria. Ato de força foi aquela exibição de grupos paramilitares na ga
leria do Congresso. 

O Sr. Gi!van Rocha (PP - SE) - Paramilitares! 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG)- Aquilo ê tipicamente um 
grupo paramilitar. Ato de força foi a estupidez, a agressão feita a deputados 
por outros deputados. Ato de força é impedir, que felizmente não acontece no 
Senado, que possamos ouvir-nos uns aos outros e, desta forma, tentarmo-nos 
entender. Não hã ato de força nas deliberações da maioria. 

Então, no caso da prorrogação, não queremos convencer V. Ex•s de na
da, até porque a Nação está muito mais convencida da justeza do ato do que 
V. Ex's~ que estão profundamente divorciados da Nação. E mais: é preciso 
perder esta mania de agredir os colegas, de agredir o Partido. À falta de ou
tros argumentos, V. Ex's investem contra o Partido, como fez o Senador Pe
dro Simon no Rio Grande do Sul, numa diatribe incrível contra os seus com
panheiros de Parlamento e contra o Partido. Não sei que democracia é esta 
que a Oposição pratica. 

O Sr. Gilva" Rocha (PP.,.,.. SE)- V. Ex• permite? 

O SR. MURJLO BADARÓ (PDS- MG)- Hã talvez, Sr. Presidente, 
um pouco de bigotismo nisto, porque a crença democrática de muitos ho
mens da Oposição é só em função das conveniências momentâneas ou con
junturais. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Hã pouco V. Ex•- e interes
sante que já se observa que é comum na Bancada do Governo - hâ pouco, 
debatendo comigo, V. Ex' lembrou minha condição de engenheiro. 

O SR.MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Foi só para exaltã-Jo, Ex
celência. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Veja V. Ex•, quando o nobre 
colega senta-se no Senado Federal, e eu também, aqui nos despimos da nossa 
condição profissional. 

O SR. 1\!URILO BADARÚ (PDS- MG)- lí claro. V. Ex• me chama 
de jurista, chamo-o de engenheiro. 

O Sr.Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• me deu direito ao aparte. 
Se não fos-se assim, Senador Murilo Badaró, V. Ex• aqui só poderia ater-se ao 
debate jurídico, a mais nada. V. Ex• não poderia entrar no campo cultural, no 
campo econômíco, no campo social. 
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O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Um contraparte, Senador. 
V. Ex• me atribui títulos de jurista que não os possuo. Em troca, atribuo a V. 
Ex• qualificações de engenheiro, que V. Ex• as possui em sobra. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Graças a Deus. Lamento ter 
chamado V. Ex• de jurista. Pelo menos advogado V. Ex• é. Só queria dizer a 
V, Ex• que o raciocínio não é lógico, repito. Primeiro, perguntei: qual foi a 
decisão do Supremo Tribunal Federal? E V. Ex• me disse: foi porque o Supre
mo entendeu que se feria o princípio da República Federativa, 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) -Senador Itamar Franco, 
um contraparte, inclusive para tornar mais interessante o debate. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Antes eu queria dar o contra
parte e V. Ex• não deixou. Então, aí peço Provas a V. Ex• se o Supremo deci
diu contra a prorrogação de mandatos em Goiãs, Minas Gerais, na antiga 
Guanabara, por decorrência de uma situação p3.rtidâría existente na época? 
Não, V. Ex• não-encontra um juiz, não encontrará um juiz até hoje- até ho
je, não sei os julzes.que estão lá neste instante- até hoje não se encontra um 
juiz que tenha definido, pelo Supremo Tribunal Federal, que a prorrogação 
de mandatos não ferisse o princípio republicano federativo- primeira ques~ 
tão. Segundo, foi V. Ex• quem disse, na Assembléia Legislativa de Min~ Ge~ 
rais, "o juiz do mais longínquo sertão das Minas Gerais iria considerar aque~ 
la prorrogação um ato inconstitucional". Não fui quem o disse. Foi V. Ex• É 
por isso, Senador Murilo Badaró, que naquela época- repito- V. Ex' era 
Oposição. Então, V. Ex' tinha que ser contra a prorrogação do mandato do 
Governador Magalhães Pinto. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Não se trata disso. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Hoje, refletimos aqui exatamen
te a posição daqueles que nos governam não no interesse da Nação. O calen
dário brasileiro, no seu aspecto político, depende exclusivamente dos homens 
que nos governam, depende dos senadores e deputados que representam ou 
tentam representar este governo aqui. Não em princípio, Senador Murilo Ba
daró. Se V. Ex•- e vou terminar este aparte- se V. Ex'" respeita o princípio 
republicano federativo, se V. Ex• respeita a temporalidade do mandato, co:mo 
o diz esta tribuna, V. Ex' jamais poderia ter dadã o seu voto favorável à pror
rogação dos mandatos. Esta que é a verdade. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Senador Itamar Franco, 
quando faço referências à sua qualificação de engenheiro é para retribuir a 
homenagem que V. Ex• me presta ao me atribuir a qualidade de jurista. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Isso jã foi explicado. Não cha· 
marei mais V. Ex' de jurista. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Apenas para mostrar a V. 
Ex• que o advogado não cometeria- este e<juívoco de argumentação. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Depende do advogado, Exce
lênciã. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Se as decisões dos tribu
nais fossem estáticas, fossem definitivas no tempo, o Diteito seria um leito de 
morte, um verdadeiro sudário, para usar a expressão de Ruy. Ao contrário, o 
direito é estuante de vida, ele muda com as circunstâncias; o Direito é fabrica
do nesses subterrâneos da sociedade, nas movimentações da vida socíal, na 
dinâmica ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• falou subterrâneos? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- lO no sentido sociológico. 
Então, decisões do Supremo1 ontem, são revogadas ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Ontem, não; desde 1891. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Decisões de ontem ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- 1891. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Decisões de ontem ... 

O Sr. ltamarFranco (PMDB- MG)- 1891; não deixa de ser ontem. E 
a decisão de V. Ex• foi ontem; hoje, V. Ex• mudou. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- V. Ex• estâ tão apaixona
do que perdeu a noção do tempo. Mas, decisões de ontem do Supremo, ded~ 
sões de ontem dos tribunais do mundo inteiro são revogadas em seguida pela 
própria dinâmica do Direito. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas, até hoje não foram, Sena
dor Murilo Badaró. V. Ex• tem que ser honesto. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Há uma situação de abso
luta dessemelhança entre a prorrogação do mandato do então Governador 
Magalhães Pinto e este episódio parlamentar vivido na última quartaMfeira, 

com todos aqueles incidentes e acidentes que enodoaram perante a opinião 
pública alguns segmentos e alguns setores do Congresso Nacional. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB-:- MG)- Permite V. Ex~ um aparte? (As
sentimento do orador.)- Só há uma diferença: 6 que V. Ex• em 1965, era 
oposição ao Governador Magalhães Pinto e hoje V. Ex• é situação. As coisas 
mudam em função dos interesses ocasionais, não no interesse da Nação. V. 
Ex• não me prova como advogado, e isto é que peço a V. Ex• Eu não quero 
debate estéril, Senador Murilo Badaró, permita~me. Agora, é o desafio do en
genheiro e do Senador que representa o Estado de V. Ex•, Minas Gerais: pro
ve hoje, daqui da tribuna, prove V. Ex• se até agora qualquer Ministro do Su~ 
premo Tribunal Federal julgou constitucional a prorrogação de mandatos. 
Até hoje. Traga-me V. Ex' esta prova, Eu não estou apaixonado, não, Sena
dor Murilo Badaró; é porque realmente estudei a matéria e não encontrei. Se 
V. Ex• for ver os juristas do nosso Estado, Victor Nunes Leal, Milton Caro~ 
pos, Gonçalves de Oliveira, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federai, V. 
Ex• verificará que toda a escola mineira, aliás, citada por V. Ex•, toda ela, 
considera e considerou até hoje- inclusive Afonso Arinos - inconstitucio
nal a prorrogação de mandatos. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Pois não. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- Eu creio que V. Ex•, no seu debate 
com o nobre Senador Itamar Franco, devería se ater também à seguinte cir~ 
constância: a de que, em nenhuma oportunidade, de todas as citadas, o Su
premo Tribunal Federal se manifestou sobre a prorrogação de mandato da 
iniciativa e voto da Câmara dos Deputados e Senado da República, daqueles 
que têm a competência para alterar a Constituição Federal, têm os poderes 
constituintes derivados, que é um caso muito diferente da apreciaçãQ pelas as
sembléias legislativas, que não detêm esse poder que tem o Congresso Nacio
nal. De maneira que se V. Ex• se fixar nesse ponto, haverá de sentir que houve 
uma grande coerência entre o voto de V. Ex• como Deputado Estadual e o 
voto de V. Ex• como Senador da República. O poder constituinte derivado 
dos deputados estaduais não pode se opor ou ir ao arrepio da Constituição 
Federal, mas o poder constituinte derivado que detêm os congressistas nacio
nais evidentemente que pode alterar a Constituição da forma como foi aitera
da. E também no que se refere a essa periodicidade de mandatos, que tanto é 
falada, também essa não foi atingida, porque não houve uma prorrogação ad 
eternun. não houve uma prorrogação para sempre, mas houve uma prorro~ 
gação com prazo limitado e, portanto, a temporariedade do mandato está 
respeitada. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- E tem mais, Sr. Presidente. 
Agradecendo ao aparte do nobre Senador Lenoir Vargas ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Mas, V. Ex• não concordou 
com esse aparte? 

O SR. PRESII)ENTE (Gabriel Hermes) - Queria lembrar a V. Ex•, 
rlobre Senador Murilo Badaró, de que dispõe apenas de seis minutos para se 
livrar dos apartes, porque se não estes tomarão todo o tempo do seu discurso. 

O Sr. Gilvon Rocha (PP- SE)- V. Ex• diz bem, Sr. Presidente, para se 
livrar dos apartes. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Eu não quero me livrar 
dos apartes e muito menos dos aparteantes, porque eles são a melhor forma 
de enriquecer o meu pronunciamento. 

E tem mais, Sr. Presidente, parece-me que o Supremo Tribunal Federal 
apreciou duas matérias sobre prorrogação de mandatos: uma de Goiás e ou~ 
tra de Minas Gerais. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Uma da antiga Guanabara, 
também. V. Ex• há de verificar. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Da antiga Guanabara 
também. 

Pois bem! Nenhuma das três situações era idêntica a esta. Agora, me~ 
lhor do que tudo o que estamos dizendo, mais expressivo do que aquilo que 
estamos argumentando, será certamente a decisão do Supremo Tribunal Fe~ 
deral, a cujas portas o nobre Senador Itamar Franco e o nobre Senador Men~ 
dt::;s Çanale batem, segundo S. Ex•s anunciaram. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - V. Ex• permite? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Apenas, sugeriria ao Sena
dor Itamar Franco que poupasse o Supremo Tribunal Federal de certas críti~ 
cas que Ii no jornal, de sua lavra, porque o Supremo Tribunal Federal é um 
órgão que está acima das paixões qüe podem predominar nesta Casa. 
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O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• permite, enquanto não fica livre 
dos apartes? 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Ouço o nobre Senador 
Gilvan Rocha em seguida; depois, ouço V. Ex•, Senador José Lins. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• vê que a sua tese dominou os 
debates dos presentes, aqui. E, por isso mesmo, o meu aparte teria mais opor· 
tunidade minutos antes. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- O aparte de V. Ex• é sem
pre oportuno. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Muito obrigado. Mas, não perderemos 
a oportunidade ao lhe cobrar duas afirmações: a primeira .afirmação de V. 
Ex• é que a Nação estã convencida da justeza da medida prorrogacionista. V. 
Ex" é desafiado para mostrar qualquer órgão de imprensa, qualquer socieda· 
de civil, qualquer segmento, enfim, da sociedade que tenha aprovado, a não 
ser em justa causa, isto ~ alguns prefeitos e vereadores ... 

O SR. MVRILO IJADARÓ (PDS- MG)- Vou fazer a contraprova. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Que V. Ex• veja a justeza da Nação. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Vou pedir a V. Ex• a 
contra-prova. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) - A contraprova V. Ex• tem, que é um 
homem bem informado; basta ler os editoriais. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS-'- MG)- No dia em que os prefeitos 
do PMDB e do Partido de V. Ex" começarem a renunciar, então terei uma 
contraprova mais evidente. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• leia os editoriais. Vou dizer os 
nomes, já que V. Ex• quer: Folha de S. Paulo; Estado de S. Paulo; Jornal do 
Brasil. enfim, os órgãos mais responsáveis e mais acreditados da opinião jor
nalística brasileira. E V. Ex• está, agora, comprometido a trazer qualquer jor
nal deste País, apoiando. Esta história de que a Nação está convencida da jus
teza são palavras, simples palavras. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Tais como as de V. Ex• 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Eu estou dando fontes extra partidárias 
e V. Ex• estâ, mais uma vez, no dever, na obrigaçãO de trazer fOntes extra par
tidárias a favor. Vê V. Ex• que é mero jogo de palavras. Em segundo lugar, é a 
queixa que V. Ex• faz do que V. Ex• chama diatribes da Oposição contra o 
Partido, quando nós dizemos que o Partido de V. Ex• é o Partido do amém. 
Eu pergunto diretamente a V. Ex•: o Partido de V. Ex• é ôu não a favor da 
temporariedade dos mandatos? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- V. Ex• ainda tem dúvida 
disto? 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Todas as vezes em que o partido de V. 
Ex• sair do seu programa, pode contar com a crítica construtiva, com a crítica 
honesta, mas com a crítica absolutamente rígida e vigilante do Partido da 
Oposição, e não é a primeira vez que o Partido de V. Ex• rasga o próprio pro
grama. V. Ex• sabe disso, e não serâ poupado nenhuma vez quando os casuís
mos deste País fizerem, para tristeza do Congresso Nacional, que V. Ex•s ras
guem o seu próprio programa. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Senador, nós não somos 
refratáríos às críticas, sobretudo quando elas partem de homens sérios e 
sobretudo quando são feitas de boa-fé. O que não estamos dispostos a tolerar 
mais é esta invectiva, injuriOsâ ãs- Vezes, grosseira quase sempre - não ê o 
caso de V. Ex•, agora. É isso que não queremos mais aCeitar. 

Porque não podemos revelar coisas, como por exemplo a lei a que sere
fere o Senador Itamar Franco~· que foi votada aqui em regime de urgência as
sinado por todas as Lideranças, e essa lei foi uma solicitação do ilustre Sena
dor Pedro Simon, que, com a sua experiência de formação de Partidos, soliciw 
tou do Presidente do PDS ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Nilo ·deixa de ser casuística. 

O SR. MURILO BADARO (PDS- MG)- ... do PDS, Senador José 
Sarney, um dispositivo para facilitar a organização dos partidos. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Nessa hora, pode. 
O SR. MURILO BADARó (PDS- MG)- Que é uma preocupação a 

que não podem estar ausentes todos os homens responsâveis deste Congresso. 
Não se trata disso. Acho que a crítica é absolutamente perfeita, isso faz parte 
do jogo democrático. Agora, o que não estamos dispostos a aceitar mais é 
esse tipo de ataque, esse tipo de chufa lançada contra o rosto dos companhei
ros de Parlamento. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Não diga esse, Ex•, diga aquele. 

O SR. MURILO BADARó(PDS- MG)-Nãoêo caso de V. Ex•,jâ 
fiz a ressalva. 

Mas o Partido é pela temporiedade dos mandatos. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Não é. 

O SR. MURILO BADARó (PDS - MG) - Isto ficou muito claro na 
posição do Presidente do Partido. Apenas em face de uma circunstância de 
natureza conjuntural- estava me lembrando aqui agora de uma afirmação ... 

O Sr._ Gilvan Rocha (PP - SE) - Quantos nomes tem o casuísmo, Sena
dor Itamar Franco? Circunstâncias, eventualidades. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não citou o nome de um juiz 
até agora. Estou esperando. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- O Professor George Bur
deau, comentando o famoso art. 16 da Constituição francesa, que certamente 
deve repugnar ao espírito de V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - De qual Ext? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Ele diz assim: "Entre o le
gal e o ilegal as circunstâncias do mundo, moderno estão criando uma nova 
faixa, que é a faixa do tolerâvel". Vamos esperar que o recurso ao Supremo 
que o Senador Itamar Franco ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG)- ... encaminharã àquele ór
gão, produza seus efeitos, para verificarmos qual serã a decisão superior ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARO (PDS - MG) - ... que poderã anular ou 
não a decisão política do Congresso. 

Ouço V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) - Primeiro, V. Ex• disse que eu 
não poupei críticas ao Supremo Tribunal Federal. Não ê verdade, Ex• 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Eu li no jornal. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Se V. Ex• leu, não é verdade. 
Eu, desde garoto, aprendi a respeitar o Supremo Tribunal Federal. 

O SR. MURlLO BADARÓ (PDS - MG) - Fico feliz com a retifi
cação. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não é o meu respeito que inte
ressa ao Supremo Tribunal Federal não. São suas sentenças, são seus julga
mentos que se fixam pior ou melhor na História. 

O SR. MURILO BADARú (PDS - MG) - Fico feliz com a retifi· 
cação. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Então, veja V. Ex•, o seguinte. 
Primeiro, o que eu disse e continuo afirmando, ê que, até hoje, Senador Muri· 
lo Badaró, na data de hoje e no horário de hoje, o Supremo Tribunal Federal 
do nosso País tem decidido contra a prorrogação de mandatos por julgáwla in
constitucional, por ferir o princípio republicanO federativo, e, inclusive, pedi 
a V. Ex• que mostrasse alguma decisão em contrádo. V. Ex• até agora não o 
fez, é possível que me apresente. Sobre o mandado de segurança meu e do Se~ 
nador Mendes Canale, V. Ex• sabe muito bem que esse mandado lâ estâ. Nes
te ponto, sim, nós fizemos ·críticas ao Supremo, que não teve, no meu entendi
mento, a devida sensibilidade, quando o solicitamos. E evidente que o objeto 
terminou. O Congresso Nacional já decidiu pela prorrogação. O que o Sena· 
dor Mendes Canale e eu pretendíamos ê que essa matêria não· fosse delibera
da. Ela foi deliberada e, evidentemente, perdeu-se o objeto do mandado. I'> 
claro, não vamos discutir isto. Não entramos, com o recurso, ainda, Senador 
Murilo Badaró, nem sei se o faremos, porque vamos preferir talvez essa asser
tiva de que até agora o Supremo decidiu pela temporariedade dos mandatos, 
respeitando que o princípio republicano federativo seja mantido. Veja V. Ex• 
que o mandado que lá estâ não entra no mérito da questão, apenas mostra ao 
Supremo da importância de Cle nos conceder uma liminar, face à possível de
cisão do Congresso. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Mas, V. Ex• não pode en
viar um mandado de segurança para o Supremo sem entrar no mêrito, Ex• 
Não pode, há de ter considerado o mérito, Ex• 

O Sr. Itamar Franco(PMDB- MG)- V. Ex• não meestâdeixandoex
plicar. Acho que V. Ex• não leu o nosso mandado. Então, tenho que perder 
mais dois minutos ... 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG) - Eu gostaria atê de ver essa 
peça. 
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O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Vale a pena. Escrita pelo Pro
fessor Roberto Medeiros, este sim, um grande jurista, um grande advogado, 
ex~professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. V. Ex• deveria lê-la. 
Veja V. Ex•, o mandado que lã está, Senador Murilo Badaró, não se refere ao 
mérito do aspecto constitucional quanto à prorrogação de mandatos, ele ape
nas pedia que fosse sustada a tramitação de uma matéria que nós, o Senador 
Mendes Canale e eu, ju18;ávaniõs indeJiberâvei pelo Congresso Nacional. O 
mérito, Senador Murilo Badaró, ê outro. Af terá que caber um mandado de 
segurança, se for promulgado pela Mesa do Congresso Nacional, atravês do 
Procurador-Geral da República. V. Ex• sabe melhor do que eu, porque é ad
vogado. 

O SR. MURJLO BADARú (PDS- MG)- Isto é o que se chama, em 
Direito, lide temerária. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Obrigado pela lição, que apren
do mais uma vez. As explicações de V. Ex• ... 

O SR. MURJLO BADARÓ (PDS- MG)- V. Ex• queria que o Supre
mo interrompesse a tramitação de um projeto dentro desta Câmara? Isso 
realmente é o que se chama de lide temerária. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- É o que nós entendíamos, nós e 
o nosso advogado. E. claro que não é sobre qualquer projeto que o Supremo 
vai ínterferir, nem seria cabíbeJ. Mas, neste caso, sim. 

O SR. MURJLO BADARÓ (PDS - MG) - f: a lide temerária. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - O Supremo deixou que nós 
morrêssemos. Agorâ, só temos mortes. Vai .. se solicita~ o quê ao Supremo? 
Não temos mais nada que solicitar. 

O SR. MURJLO BADARÓ (PDS - MG)- Senador Itamar Franco, 
acho que, no caso, em face dessa lide temerária, quero até justificar. Politica
mente, V. Ex• estã cumprindo seu papel, está cumprindo o seu mandato. 
Acho perfeito, não tenho nenhum reparo a fa~r a esse comportamento de V. 
Ex• Apenas~ no momento em que V. Exf glorificou-me com a transcrição nos 
Anais do Senado de um modestíssimo díScurso, ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Fi-lo com muito prazer. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG) - ... de um Deputado provin
ciano~ .. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) -Não, não. f: de um grande De
putado. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Era muito moço ainda im
petuoso, mas, apenas V. Ex• ao dar-me esta posição singularfssima e altamen· 
te honrosa, entendi que deveria dar-lhe uma explicação e o faço agora, para 
encerrar, diante das advertências reiteradas do Presidente, mas com certo des· 
co11forto por ter recusado o aparte ao nobre Senador José Lins, mas o faço 
agora, pedindo a S. Ex• que seja breve, para que eu possa terminar o meu pro
nunciamento. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite-me V. Ex• uma frase? 
(Assentimento do orador.) Fico com o Deputado Murilo Badaió e não fico 
com o Senador M urilo Badar6, no caso da prorrogação de mandatos. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Eu não sei se fico com V. 
Ex•, Senador Itamar Franco, mas, talvez ficasse com o Engenheiro, com o 
Prefeito de Juiz de Fora, Itamar Franco, um grande re"alizador que não fazia 
incursões em áreas em que S. Ex• não tem grande desenvoltura. De qualquer 
forma, fico com o Engenheiro e o Prefeito Itamar Franco, para retribuir a 
gentileza de não ter ficado com o Senador Murilo Badar6. 

Ouço o nobre Senador José Lins, para concluir. 

O Sr.Itamar Franco (PMDB- MG)- Nilo. V. Ex• vai esperar, para 
concluir, uma resposta. V. Ex• tem grande desenvoltura, mas eu estudei o as
sunto e talvez V. Ex• não o tenha estudado devidamente. 

O Sr. JO!é Lins (PDS- CE)- V. Ex• tem toda razão, V. Ex• se coloca 
diante de um fato, dentro das suas próprias circunstâncias. Não~ possível jul
gar os fatos por uma visão unilateral, wna visão fixa que não vai de encontro 
às próprias circunstâncias desses fatos. O fato, nobre Senador, ~ politico. V. 
Ex• te~ toda razão, V. Ex• assumiu, naquela época, uma posição de acordo 
com a sua consciência, de acordo com as circunstâncias, e, hoje, assume uma 
outra posição, dentro de um contexto completamente diferente .. Compete à 
Oposição~ é claro, querer demonstrar que nós estamos errados. Mas, o que 
está em jogo é o julgamento da capacidade do Congresso de modificar ou não 
a Constituição naquele ponto. 

O Sr. GUvan Rocha (PP- SE)- O Engenheiro, do, lado de lã, pode. 
Nilo 6, Excelência? 

O Sr. José Llns (PDS- CE)- É a este ponto que o nobre Senador Ita
mar Franco se apega. Pois que ele espere a decisão do Tribunal. V. Ex• tem 
toda razão. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG)- Sr. Presidente, concluo, 
para agradecer ao Senador Itamar Franco a grande homenagem que me pres
tou. 

E, termino, afirmando que jamais tenho motivos para desdizer o discur
so de 65, porque creio firmemente na República. no regime representativo e 
na democracia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Tem a palavra, para uma co
municação, o nobre Senador Lenoir Vargas. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. Para uma comunicação.)- Sr. 
Presídente, Srs. Senadores: 

O Plano Nacional do Carvão vem sendo desenvolvido pelo Ministério 
das Minas e Energia, através da Companhia de Pesquisa de Recursos· Mine
rais. 

Ouiante a realizaçãO- do II Seminário de Geologia e Mineração, patroci~ 
nado pela CPRM, no Centro de Tecnologia Mineral, foram assinados pelo 
Ministro Cesar Cais os primeiros contratos que objetivam a transferência 
para a iniciativa privada de quatro minas de carvão de propriedade da referi· 
da empresa estatal. 

Pela sua importância, a informação alcançou ressonância favorável, uma 
vez que dá Conseqiiencia aos Propósitos de desestatização, defendidos pelo 
Ministro Cesar Ca1s. Ao entregar a empresas nacionaís 4 unidades minerais, 
confirma seu interesse no cumprimento da orientação dada pelo Presidente 
João Figueiredo, em favor do fortalecimento da iniciativa privada brasileira. 

Todo o estímulo que vem sendo dado na aceleração do Plano Nacional 
do Cafvão, -visando a substituição do petróleo. por certo, credenciará o Mi
nistério das Minas e Energia, como um atuante órgão do Governo Federal. 

Com este procedimento, Sr. Presidente, o Ministério das Minas e Ener
gia entregou ao Sindicato da Indústia de Cimento duas minas: a Leão Norte, 
com reserva de 200 milhões de toneladas e a SELV AL, com reservas de 450 
milhões de toneladas, ambas sediadas no Rio Grande do Sul. No prazo de 90 
dias, o Sindicato da Indústria de Cimento procederá à constituição de uma 
empresa de mineração de carvão, cujas cotas de sua produção serão distribuí
das entre seus 52 associados. 

A produção das citadas minas irá assegurar o abastecimento dos fornos 
que substituirão a utilização do óleo combustível. 

A terceira mina foi vendida à Companhia de Mineração Próspera, S/ A, 
que assumiu o compromisso de, no prazo de 90 dias, organizar a adminisM 
tração da Mina de Arroio Silva em Santa Catarina, com uma reserva de 120 
milhões de toneladas. O Grupo Buzzato será o produtor de carvão da Mina 
H ufha Negra, nO-RiO Grande do Sul, com uma reserva de 250 milhões de to
neladas. 

Para a sustentação do Plano Nacional do Carvão serão aplicados recur
sos substanciais, sendo uma parte pelo Fundo de Mobilização Energética, ou
tra parte com a colaboração dos Bancos Oficiais, e, finalmente, com emprés
timos externos, somados à iniciativa privada e governos estaduais. 

Ao anunciar essas medidas, Sr. Presidente, desejo me congratular com o 
Ministro Cesar Cais, que estâ tornando realidade a programação do carvão, 
renascendendo a chama de entusiasmo de todo-o povo brasileiro que espera, 
com confiança, a solução dos graves problemas da ârea energética. 

Considero, pela amplitude do setor carbonífero, que este deveria voltar a 
ter um órgão perfeitamente definido e autônomo com a participação de mine
radares e mineiros, conduzindo a vasta gama de soluções a serem dadas a este 
universo de interesses, hoje tão fundamental na solução da crise energética. 

Não faço uma critica aos que tém a responsabilidade do atual plano, 
pelo contrário, jâ os elogiei, mas considero que um órgão específico para o 
carvão nacional otimizaria soluções que viessem a ser determinadas pelo di
namismo do Ministro Cesar Cais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves4 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
· ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 

POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Raimundo Parente. 
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O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Lê o seguinte discurso) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia 5 do corrente mês, comemorou-se, em terras amazonenses, o 13{)9 
aniversário da elevação do Amazonas à categoria de Província. Trata-se da 
data magna do meu Estado, Sr. Presidente, e jâ que não me foi possível, no 
próprio dia, ocupar esta tribuna para registrá-lo, faço-o hoje, num preito de 
amor a minha terra e ao meu pov_o. 

Era o Amazonas, até meados do s~ulo passado, parte integrante da 
Província do Pará. Sua autonomia, cOncedida por ato imperial, concretizou
se a partir de 5 do corrente de 1850, sendo seu primeiro Presidente o eminente 
amazonense Tenreiro" de Aranha, homem público do mais alto valor tanto na 
politica como nas- letras regionais. 

A data de 5 de setembro, portanto, é justificadamente a mais significati
va para quantos, como eu, tiveram a honra e benção de nascer no Amazonas. 

Cciinemorada, todos os anos, com a maior efuSão cívica, a data máxima 
dos amazonenses, neste 1980, teve a festejá-Ia não só as tradicionais manifes
tações do povo e das autoridades, mas, sobretudo, um acontecimento do mais 
alto significado para a formação e para os sentíinentos da minha gente. 

É que, a despeito do grande amor que o amazonense dedica à sua terra, 
aos seus irmãos e às suas tradições, não contava o AmazOnas com um Hino, 
uma canção cívica que simbolizasse tais riquezas materiais e matais para to
dos e cada um de seus filhos. 

E, por iniciativa do Governador José Lindoso, como resultado de um 
concurso público, lançado pela Secretaria de Corimnica-ção Social do Estado, 
o Amazonas ganhou o seu Hino, constituído de um poema de autoria do ad
miráVel poeta Jorge Tufic, e de música composta pelo consagrado maestro 
Cláudio Santoro, dois eminentes conterrâneos que honram a literatura, a 
poesia e a -música brasileiras. 

E, porque, Senhor Presidente, esse maravilhoso Hino, como muito bem 
observou o autor do poema, é uma canção de fé a unir irmãos, uma canção de 
força, de amor e de certezas, bem como um momento de solidariedade huma
na, .. coisas que se aprendem na vivência do meu Estado", peço vênia a V. 
Ex•s para incluir neste meu breve pronunciamentO a letra do Hino do Estado 
do Amazonas, pois ele é, também, um abraço de fraternidade. 

HINO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Poema de Jorge Tufic 
Música d11 Cláudio Santoro 

Nas paragens da história o passado, 
é de guerras, pesar e alegria, 
é vitória pousando suas asas 
sobre o verde da paz que nos guia. 
Assim foi que nos tempos escuros 
da conquista apoiada ao canhão, 
nossos povos plantaram seu berço, 
homens livres, na planta do chão 

Estribilho 

Amazonas, de bravos que doam, 
sem orgulho nem falsa nobreza 
aos que sonham, teu canto de lenda, 
aos que lutam, mais vida e riqueza 

Hoje o tempo se faz claridade, 
só triunfa a esperança que luta, 
não hâ mais o mistério e das matas 
um rumor da alvorada se escuta 
A palavra em ação se transfor~a 
e a bandeira que nasce do povo 
liberdade hã de ter no seu pano, 
os grilhões destruindo de novo. 

Estribilho 

Tão radioso amanhece o futuro 
nestes rios de pranto selvagem, 
que os tambores da glóda jã despertam 
ao clarão de uma eterna paisagem. 
Mas viver é destino dos fortes 
nos ensina, lutando, a floresta, 
pela vida que vibra com seus ramos 
pelas aves. suas cores, sua terra. 

Trata-se, como se vê, de uma letra diferente das convencionais de quase 
todos os Hinos que conhecemos. "'~-em verdade- uma letra despojada de 
todos os artificies,' primando pelo conteúdo de exaltação e referência autênti* 

ca e modelada aos fatos de nossa História: as lutas e as preocupações do pre
sente, e as esperanças que animam a todos nós diante de um futuro melhor." 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo ' 'llavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhi!es. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- ÍlA. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A mais alta voz do magistério eclesiástico apresentou-se, no Brasil, re
ce~temente, como a mais pura no seu fervor apostólico, a mais nítida na ex
posição da doutrina social da Igreja, a mais eloqUente nas suas mensagens aos 
estudantes e aos operários, a mais emocionante- na referência aos índios, a 
mais suave e espontânea no amor patronal ao povo brasileiro. 

João Paulo II lembrou, naquela peregrinação por este imenso País, as 
mais brilhantes figuras dO PapadO, a partir de Leão XIII, cuja Rerum Nova
rum deve ser seu livro de cabeceira; passando por Pio XII, na Quadragesimo 
Anno; por Pió XII, Paulo VI e esse admirável João XXIII que abriu as portas 
da Igreja aos pobres de todo o mundo e, Pacem in Terris, pregou a necessida
de inadiãvel de acudir~se às nações subdesenvolvidas, porque a riqueza é um 
bem divino conferidO ao homem para a justa repartição. 

Por isso, será o Cardeal Wotjyla tomado, pela cristandade, como o Papa 
deste século e, pelos !Jrasileiros da nossa geração, como o Pontífice que elegeu 
o Brasil para as suas mais belas homilias. 

Só se podem ter decepcionado, mesmo entre os não católicos, aqueles 
que esperavam uma visita política e tiveram que recorihecer o caráter estrita
mente pastoral daquela peregrinação do Sumo Pontífice: pater et magfster, só 
nos trouxe lições de piedade, de fidelidade às Santas Escrituras, convidando
nos a meditar sobre os documentos de imutável verdade que nos últimos oi
tenta anos, depois da pregação marxista, inundam o mundo com a crença 
inabalável expressa na promessa do Cristo ao primeiro Pontífice Romano: 

"Tu és pedra e nesta pedra edificarei a minha Igreja e as forças 
do mal não prevalecerão contra ela." 

Ouviu-se, também, em suas homilias, nítidas mensagens sobre o homem 
eterno e o nosso tempo, seus valores, sua dignidade e seus deveres na convi
vência social. 

Atendo-se às obrigações do seu altíssimo ministério, demonstrou o mais 
estrito respeito às legítimas instituições de ordem teinporal existentes no Bfa
sil. 

Ele mesmo, no sermão publicado pelo Jornal da Bahia, de 1' de julho, as
sinalava ~ssa finalidade estritamente pastoral da sua romaria, embora seu cu~ 
nho religioso não prejudicasse unia mensagem nítida sobre o homem, seus va
lores, sua dignidade e sua convivência social, assinalando: 

"Em minhas peregrinações apostólicas pelo mundo, quero 
também eu, com a ajuda de Deus, parte humilde mas indispensãvel 
que me toca, para que prevaleça no mundo um autêntico sentido do 
homem, não enclausurado num estreito antropocentrismo, mas 
aberto para Deus." 

Logo em seguida assinalava que promover as reformas que conduzam ao 
respeito aos direitos e liberdades fundamentais de toda a pessoa humana, 
com sua participação responsãvel na vida comunitária e social, advertia: 

.. Promover assim tais reformas também é maneira de evitar que 
elas sejam buscada sob o impulso de correntes, em base às quais não 
se hesita em recorrer à violência e à direta supressão dos direitos e li~ 
berdades fundamentais inseparáveis da pessoa humana." 

Para assim, assinalava Sua Santidade, necessãria, antes de tudo, uuma 
sincera ~~conversão" da mente, da vontade e do coração do homem com toda 
a sua verdade", que não se deve confundir com a explo~ão dos instintos, ade
mais porque, unesta linha de pensamento, toda sociedade é co~responsável". 

Como respondeu a sociedade brasileira a essas mensagens'? 
O Estado de S. Paulo, de 2 de julho, afirmava: 

"Este País jamais será o mesmo depois da presença do Papa 
Joi!o Paulo II. O Papa situou-se no ponto do equilfbrio que poucos 
conseguem: deixou de lado a Teologia da Libertação e entregou-se 
de corpo e alma à doutrina social da Igreja. Sua advertência- feita 
na sede do Governo - de que a hora é de reformas e que estas deve~ 
rão ser feitas com amor, sem violência, exprime a essência da doutri
na cristã, e quem se contrapuser a este chamamento não terá segui
dores." 
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Tal linha era a mesma do Jornal da Bahia, de 2 de julho, dizendo, em edi
torial: 

"0 Papa não estã atrás de oferecer contribuições políticas no 
sentido restrito, mas quando se trata de política equivalente ao bem 
comum, evidentemente que ele tem de dar uma contribuição política 
neste sentido às nações que visita em vãrias partes do mundo. Tem 
exposto seus temas com clareza, suas idéias com lucidez, tem toma
do posições muito claras e isto, evidentemente, ajuda a esclarecer 
politicamente a consciência do povo. Ele não é um reformador polí
tico, nem tampouco um reformador social no sentido técnico do ter
mo. Ele é um pastor de almas e um homem que batalha pela paz, 
que se interessa pelos direitos humanos, que defende Jesus Cristo 
com ardor, e os direitos do homem com muito amor." 

Numa crítica aos que dão atenção maior aos problemas temporais, disse 
Sua Santidade, em pronunciamento na Bahia: · 

"O documento de Puebla consagrou um importante capítulo à 
família: Deus queira que a atenção a outros temas e afirmações, sem 
dúvida importantes, mas não exclusivos, desse documento, não sig
nifique por um erro do qual teríamos motivo de arrePender-nos no 
futuro, uma atenção menor à pastoral da família. Estar junto das 
famrlias que choram, por algum sofrimento escondido ou invisível, 
para dar, se possível, algum conforto. Sentar~se à mesa das famílias 
pobres, onde o pão é escasso, para ajudã-las, não a tornarem-se ri
cas no sentido que o evangelho condena a riqueza, mas a conquistar 
aquilo que é necessãrio para uma vida digna." 

Falando assim, com a autenticidade e o vigor de um Profeta, como disse 
O Estado de S. Paulo, havia em suas palavras pensamentos de vida, sem 
envergonhar-se de recitar quase sempre os conceitos dos seus antecessores no 
sólio pontifício, mas corajosamente assinalando: 

"Penso numa visão do homem que não tenho medo de dizer: ... 
o homem não pode prescindir da transcendência- em última análi
se, de Deus - sem amputação no seu ser total: o homem, enfim, só 
poderá. encontrar luz para o seu mistério no mistêrio de Cristo." 

Diante do Presidente João Figueiredo, João Paulo II falou das "refor
mas indispensáveis à salvaguarda e à promoção dos valores, sem as quais não 
pode prosperar nenhuma sociedade digna deste nome"; lembrando o "direito 
à vida, à segurança, ao trabalho, à moradia, à saúde, à educação, à expressão 
religi.:..;a privada e pública, à partícipãÇãO;-assinalando a co-responsabilidade 
social"'daqueles que estão investidos em funções de governo e de liderança". 

Aos jovens, em Belo Horizonte, assinalava que o testemunho não é uma 
opinião, mas "a resposta definitiva a uma pergunta também definitiva", 
aquela opção indeclinãvel, que faz a Igreja devedora de uma busca preferen
cial da juventude, "a riqueza maior deste País, imensamente rico••, olhando 
sua mocidade com o mesmo olhar de esperança e de expectativa da própria 
Igreja. 

"Vocês não escondem - disse Sua Santidade em Belo Hori
zonte- sua vontade de transformar radicalmente as estruturas que 
se lhes apresentam injustas na sociedade. Vocês dizem, com razão, 
que é impossível ser feliz, vendo uma multidão de irmãos carentes 
das mínimas oportunidades de uma existência humana. Vocês di
zem, tambêm, que é indecente que alguns esbanjem o que falta à 
mesa dos demais. Tudo isso, essa tremenda e valiosa experiência, me 
ensinou que a justiça social só-ê verdadeira se baseada nos direitos 
do indivíduo. E que estes direitOs só serão realmente reconhecidos 
se for reconhecida a dimensão transcendente do homem, criado à 
imagem e semelhança de Deus." 

Incisivo, advertia depois: 

"Aprendi que um jovem cómeça perigosamente a envelhecer 
quando se deixa enganar pelo princípio fácil e cômodo, de que o fim 
justifica os meios, quando passa a acreditar que a única esperança 
para melhorar a sociedade estã em promover a luta e o ódio entre os 
grupos sociais, na utopia de uma sociedade sem classes, que se reve
la bem cedo na criação de novas classes." 

Antes do Papa, Djillas demonstrou isso, no chamado mundo socialista: a 
burocracia miliciana e partidária enchendo o País de udachas", onde cam
peiam as mais ostentosas mordomias, enquanto o povo soviético depende do 
trigo norte-americano ou do açúcar de Cuba. 

Não esqueceu João Paulo II um conselho bem claro e contundente aos 
jovens: 

"Não se deixem instrumentar. Formar-se-ã no jovem o sentido 
crítiCo frente aos contraValores culturais que as diversas ideologias 
tentam transmitir-lhe, espe-cialmente as ideologias de caráter mate
rialista, para que não seja por elas manipulado. Um grande prede
cessor meu, Pio XII, adotou como lema: construir a paz na justiça. 
Penso que é um lema e sobretudo um compromisso digno de vocês, 
jovens brasileiros. E. indispensãvel vencer a tentação da chamada so
ciedade de consumo, da ambição de ter sempre mais, enquanto ou
tros têm sempre menos. •• 

Assinalava o Jornal do Brasil de 3 de julho "a profundidade da mensa
gem da igreja e a superficialidade das tentativas de encaixã-las em conceitos 
prosaicos e gastos", quando o Papa lembrava à CELAM a missão de mestres 
da verdade, lembrando o princípio da autoridade "tão misterioso para a men
talidade moderna, mas tão evidente, no plano espiritual, para o homem co
mum". 

~~A Igreja se omitiria- assinala o articulista- se não exerces
se esse Magistério, que lhe foi confiado como forma de transmitir 
através dos sêculos o Magistério do próprio Cristo." 

Em outras palavras, dizia João Paulo II: 

.. Um dos sinais do verdadeiro compromisso com a Igreja é aca
tar, sinceramente, o seu Magistério, fundamentado na comunhão." 

Tal conceito repele a contraposição entre uma Igreja oficial, institucio
nal, e a Igreja-comunhão, realmente inseparâveis, como são unas, na multi
plicidade, como diria São Paulo, as Igrejas Militante, Padecente e Triunfante, 
a reiterar o milagre da Trirldade Unitãria, um só Deus no Pai, no Filho e no 
Espírito Santo. 

E nessa ordem de idéias que João Paulo II lembra: 

uA liberação cristã usa meios evangêlicos, com sua peculiar efi
cácia, e não apela para nenhum tipo de violência, nem para a dialéti
ca da luta de classes, ou à prâxiS ou análise marxista, pelo risco de 
ideologização a que se expõe a reflexão teológica." 

De referência às comunidades eclesiais de base, salienta o Sumo 
Pontífice tratar-se de "uma das contribuições mais originais da Igre
ja latinoamerícana", esperando continuem a demonstrar sua vitali
dade e a dar frutos, evitados os riscos possíveis, "diante do fato da 
radicalização ideológica que, em alguns casos, se registra''.. mas 
atendendo-se ao "harmonioso desenvolvimento das comunidades", 
convidava-as a .. assumir o compromisso de orientar e acompanhar 
as comunidades eclesiais de base ~e uno o espírito de Medellín e os 
critérios da Evangelli Nuntiandi". 

E a essa ~ltura o Jornal do Brasil de 3 de julho afirmava: 

.. Que seria de uma Igreja que, extremamente preocupada com 
os destinos da sociedade, esquecesse de dar atenção à famflia, aos 
jovens, a todos os carentes da sua_ função espiritual? Esse esqueci
mento seria o desvirtuamento do Magistério a que o Papa se referiu, 
com tanta força, em seu encontro com os bispos do CELAM." 

E não esquece o articulista um trecho importante do pronunciamento 
pontifício: 

"Em virtude do anúncio do Evangelho, quando o homem ê 
conspurcado em sua eminente dignidade, quando se mantêm ou se 
prolonga a sua prostração, a Igreja denuncia. E parte do seu serviço 
profético. Denuncia tudo o que se opõe ao plano de Deus e impede 
a realização do homem. Denuncia para defender o homem ferido 
em seus direitos." 

Era a coragem dessas definições, o empenho do Pastor em conclamar o 
rebanho, mas, tam!Jém, em conduzir-lhe a alma coletiva, que levava o grande 
matutino carioca a dizer, em editorial daquela data: 

"É difícil esboçar uma imagem completa e exata do Papa João 
Paulo II. Como estadista e homem público, é mais acessível do que 
qualquer outro Pontífice anterior a ele, sendo manifesta a sua ale
gria e satisfação quando pode estar e falar com pessoas de todas as 
classes sociais. Ao mesmo tempo, possui uma personalidade toda 
especial, dedicado à meditação e dotado de serenidade e paz interior 
invulgares.·~ 

Ele relembrou, Sr. Presidente, falando sempre na Igreja dos pobres, 
aquela que nasceu nas catacumbas, que sublevou escravos não para reivindi-
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car riquezas mas pam morrer nos anfiteatros, embora alguns apelassem para 
a violência, sob o comando de Spartacus, resultando disso corpos insepultos e 
crucificados ao longo de toda a via A pia, depois das tentativas de reforma dos 
dois filhos de Cornélia, as jóias do seu lar patrício. 

Aqui, na Igreja que venceu Roma, fez um Imperador ajoelhar-se em Ca
nossa depois de retaliada e lançada ao exílio de Avinhão; na Igreja que viu 
suas crianças transformadas, numa cruzada inglória, em jan(zaros de Saladi
no; a Igreja já que produziu os monumentos da Idade Média, tanto nas pe
dras como nas obras de Agostinho e Santo Tomâs; aquela que coroou Impe
radores à força, na França, mas rccusou-se·a fazê-lo na Inglaterra, no sacrifí
cio de Thomas Morus, ante o absolutismo paranóico de Henrique VIII, as
sassino de três esposas e chefe de uma vigorosa heresia; a Igreja que hibernou, 
quando ocorria, na Europa, uma revolução industrial assassina de operários 
e promotora do consumismo; essa Igreja, que tantas vezes caiu, para 
reerguer-se, como Cristo no caminho do calvário, esta é, Senhor Presidente, a 
nossa Igreja, una, santa, católica e apostólica, perene, universal, dirigida, ho
je, em Rcima, por um polonês, amado por toda a cristandade. 

Quando se reuniu, no Rio de Janeiro, um Congresso Eucarístico Univer
sal, na década de 50, havia, no aterro do Flamengo, perto do monumento aos 
pracinhas mortos na Itália, alguns tronos cardinalícios vazios: era a então 
chamada "'Igreja do Silêncio", calada pela força nos chamados países da cor
tina de ferro. 

Vazio estava o tron_o de um cardeal polonês. 
Pois cerca de um quarto de século depois, ali mesmo, no imenso pâtio 

batido pelo sol cariosa, junto ao marulho das ondas batendo nos arrecifes ar
tificiais, ergue-se um enorme altar e quem celebra o Santo Sacrifícío da Missa 
é um cardeal polonês, agora Pontífice de Roma. A sua voz ampla domina a 
multidão, como anunciando que o Verbo Divino anuncia sua palavra onde 
era a Igreja do Silêncio, na sagrada pregação do evangelho. 

Naquela imperial cidade, na velha São Sebastião do Rio de Janeiro, ele 
diria, na Favela do Vid_igal, como representante da Igreja Universal, do mis
tério da Encarnação e do milagre da Transubstanciação que a nossa não é ~·a 
Igreja de uma classe ou de uma casta apenas", nem das tensões sociais, nem 
dos pregadores vermelhos, nem dos aproveitadores da luta de classes, mas 
uma pátria universal, dentro e acima da temporalidade, neste espaço humano 
e na eternidade, a alma em contacto com Deus, tanto na terra como nos céus. 

ti m homem que defende o sindicalismo com a veemência de Leão XIII, 
que prega a paz entre os povos com o fervor de João XXIII, que sustenta o 
ecumenismo com a mesma esperança de Paulo VI não será, jamais, esqueci
da, nem pela geração que o ouviu, nem pela nossa posteridade. 

Mas esta Nação, que batizou com o nome de ''João de Deus", também 
lhe deu púlpitos maiores que os da catedral de São Pedro, em Belo Horizonte, 
no Rio de Janeiro, cm São Paulo, em C_u_rltib_a, em Porto Alegre, em Salva
dor, no.Recife e até na pequenina Tercsina e em Manaus, que lhe mostrou o 
Amazonas de bondade, de fé, de esperança e de caridade que se anima na 
alma da nossa gente. 

Um palco em que pudesse reviver a Redemptor Hominis, ao dizer: "A 
Igreja, procurando ver o homem com os olhos do próprio Cristo, torna-se 
cada vez mais consciente de ser a guarda de um grande tesouro que não lhe é 
lícito dissipar, mas deve continuamente aumenta(', 

Nesses palcos brasileiros comprovou o que diria a Folha de S. Paulo de 7 
de julho: 

.. Traz uma mensagem de esperança e libertação. Líder maior 
das forças morais do mundo." 

Sobretudo consciente da enormidade da sua missão eclesial e humanísti
ca, ao dizer: 

.. Estou viajando demais, porque quando há problemas demais 
e eles são tantos ~que a única coisa a fazer é viajar demais." 

Pois isso foi o Cristo quem mandou, ao dizer: .. lde". 
E o que ele disse ao Brasil está sintetizado em outro mandamento do 

Cristo: ''Ensinai''. 

"'Ide e ensinai a todos os povos e nações." 
Foi o que fez., aqui, João Paulo II, o Papa do Século. Para a maior glória 

de Deus e proveito dos homens. 
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE. Lê o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em meio a dificuldades de toda ordem, o encarecimento constante do 
petróleo vem trazendo sacrifícios imensos para todos aqueles que ganham a 

vida em atividades onde a gasolina figura como componente no desempenho 
de suas funções. Esse é o. caso, por exemplo, dos motoristas de táxi. 

Ademais. a contínua elevação nos preços dos combustíveis, que já che
gou a níveis insuportáveis, vem em meio a um ritmo inflacionário jamais visto 
na História pátria, tornando difícil a vida de quase todos e, em especial, ades
ses sofridos profissionais. Por este motivo, têm sido freqUentes as manifes
tações da classe, em vários locais do País, atormentada ante a impossibilidade 
de se continuar a exercer o mister de onde, pouco ou muito, mal ou bem, têm 
de retirar o bastante para o sustento de suas famílias. 

Tenho sentido esse drama junto aos motoristas de táxis de Pernambuco, 
que chegam a cerca de 10.000. Pais de família, algumas numerosas, não sa
bem mais o que fazer para enfrentar a crise. Angústia maior ainda daqueles 
motoristas que trabalham em automóveis de propriedade de terceiros, aos 
quais têm, geralmente, que pagar ao final de cac!_a dia, uma importância em 
dinheiro, independentemente do que tenha sido apurado. Essa a situação de 
centenas de motoristas, a dependerem de algumas poucas empresas que, não 
raro, escamoteiam até legítimos direitos desses profissiónais, que não gozam 
de repouso semanal remunerado, férias, décimo terceiro mês, etc., havendo 
até casos dos seus patrões darem baixa de suas carteiras logo após o registro 
nos órgãos de trânsito. 

Qualquer que seja o caso, entretanto, os motoristas de táxi são grande
mente sacrificados. Daí as freqUentes notícias de pã.sseatas nos centros de ci
dades e em logradouros das periferias, visando chamar a atenção para os inú
meros problemas que enfrentam, desde o de segurança pessoal até o 
económico-financeiro, este a se agravar a cada novo aumento de gasolina. 

A solução simpl1sta de subir o preço das tarifas, como vem ocorrendo, 
não resolve a questão -às vezes até piora a situação- na medida em que 
leva à retração dos passageiros. Por outro lado, os táxis não podem continuar 
rodando com os valores anteriores aos reajustes do combustível. Eis, assim, 
gerado o impasse. 

Há quem defenda a conversão dos motores a gasolina para o álcool, por 
ser este mais barato. No entanto, o custo muito elevado desta operação, em 
torno de quarenta mil cruzeiros, está acima das possibilidades da maioria. 
Além disto, a conversão tem outros aspectos negativos, sendo economica
mente inviável em carros usados porque, segundo dizem, ficam com muito 
baixo rendimento - até mesmo cerca de 4 quilómetros por litro de álcool, ex
ceto nos primeiros dias. 

Outra solução, talvez, seja a compra de carros novos, a álcool, financia
dos pela Caixa Económica Federal, a 36 meses de prazo para pagamento, 
pois, geralmente, o profissional não tem recursos para comprar em prazo 
mais curto e, em vista da limitação da expansão do crédito estipulado em 45% 
para este uno, as linanceiras não têm demonstrado interesse nesse financia
mento mais longo, preferindo atuar nas faixas _de retorno mais rápido. 

Nesse sentido, no m.!s passado, aproveitando a visita do Presidente da 
República a Recife, o Sindicato dos Condutores Autónomos de Veículos Ro
doviários do Estado de Pernambuco, ao qual estão filiados os motoristas de 
táxi, entregou-lhe um memorial onde destaca que atualmente o serviço de táxi 
encontra-se à beira da inviabilidade, principalmente em virtude dos constan
tes reajustes dos preços da gasolina, sendo impos:-:ível o repasse ao usuário 
porque este, via de fegra, é de baixo nível de renda. Acrescerita o documento 
que o Sindicato vem buscando, desesperadamente, uma saída para o proble
ma, não havendo dúvida de que a sobrevivência da classe está na utilização 
do álcool carburante, preferindo-se, porém, o carro novo e não a conversão 
dos motores velhos a gasolina, o que não tem trazido resultado satisfatório. 
Impõe-se, então, um plano em condições especialíssimas, para que cada mo
torista de táxi possa ter acesso à aquisição do seu próprio automóvel, sob 
pena de muitos deles terem de abandonar a profissão . 

Segundo dados do Sindicato dos Condutores Rodoviários Autônomos, 
no Rio de Janeiro, o movimento caiu em 25% na primeira metade deste ano, 
sendo que, hoje, apenas seis ou sete empresas continuam operando normal
mente naquela cidade. 

Por·sua vez, a ADETAX- Associação das Empresas de Táxis, em Per
nambuco, afirma que os aumentos de tarifas jâ causaram retraimento de até 
60% de usuários por ocasião dos reajustes dei bandeirada e quilometragem em 
vezes anteriores e que, das 264 empresas de táxis que funcionavam até 1974, 
hoje restam menos de 40. E o seu presidente, Sr. José Aguiar, afirma que "a
t_ualmente, o pior negócio é o de exploração do serviço de transporte de pas
sageiros, seja táxi ou ônibus, e que os aumentos só contribuem para prolon
gar a crise que o empresariado enfrenta há anos". Por isso, recentemente, do
nos destas empresas colocaram à venda os seus veículos, solicitando ao Go
verno Federal financiamentos para entregá-los aos motoristas que neles vi
nham trabalhando. Este pleito, todavia, não surtiu efeito, e decidiram optar 
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pela conversão dos motores, tambêm não resolvendo o problema e conti
nuando a crise. 

Buscando um modo de estimular o uso deste tipo de transporte de forma 
a deixá-lo a preços mais populares - uma vez que estando acima das posses 
da maioria, sofrem esta e os motOdsfãs - idealizou-se a figura do táxi
lotação, ou seja, um táxi para vãrío-s passageiros que vão para a mesma di
reçào. Com isto, possibilita-se a redu~ão do preço para cada um, ao mesmo 
tempo que o tâxi ganha mais, pois não fica parado. 

Este tipo de táxi, todavia. vem provocando muitas controvérsias, 
apontando-se vários aspectos nt:gativos, inclusive os fáceis atritos surgidos 
tanto entre motoristas, como entre passageiros. 

Por outro lado, ser motorista de táxi, nos dias de hoje, em que as cidades 
são poluidas, é um ato de verdadeiro heroísmo. Ademais da poluição sonora, 
que lhe atormenta os ouvidos durante todo o tempo de serviço, podemos di
zer que eles enfrentam uma das mais adversas condições para exercerem uma 
atividadc que, por cima, pode tirar-lhe a vida em desastre. 

Além destes irnpecilhos, ser motorista de tãxí, hoje em dia, é um ato de 
coragem porque são freqUenteS os assaltos qUe sofrem. Existem inúmeros ca
sos de pessoas que, depois de um dia estafante de trabalho, quando jâ aqui~ 
nhoaram algum sofrido dinheiro, recebem pelas costas a ameaça de uma 
arma c são obrigados a entrcgá~lo, dando-se por felizes se escaparem com vi
da. Casos os mais revoltantes têm sido noticiados pela imprensa. 

Registre-se, nem que seja a título de curiosidade, que ocorrências de as
saltos a motoristas, com roubos de carros, têm sido registrados, na delegacia, 
em nome dos proprietários das frotaS. Por quê? Porque não tiveram coragem 
para fa7ê-lo em nome dos legítimos assaltados, Possivelmente porque estes 
não estrvam devidamente registrados _naquelas entidades, conforme estabele
ce a nossa legislação trabalhista. 

E que. conforme assinalamos de início, muítos prestam serviço para em
presas locadoras de carros, mas estão na clandestinidade e, com isto, deixam 
de ter as garantias legais. A carteira Pi'CifiSsTonal seria usada apenas para ore
gistro do motorista no ato da matdcula exigido pelo DETRAN. 

O alegado motivo para este procedimento abusi"u por parte dos patrões 
seria o de que para p~gar encargos trabalhista~ Ples teriam que exigir maior 
quantia em dinheiro dos motor~stas por quilómetros rod2.dos. Há aqui, tam
bém, um impasse: as locadoras exigem importânc:::\s que dizem serem neces
sárias para tornar o negócio viâvel e os motoristas .... ontra~argument"m com 
as dificuldades atuais Ua praça que impedem O pagamento do elevadt... ~.luguel 
exigido. 

Acreditamos que esta situação está a exigir a atenção das autoridade:::. 
responsá"·eís, o mais rápido possível. Eis o que diz um desses profissionais: 

"Como está nâ{) pode continuar. Ontem fizemos uma rãpida 
pe~quisa cm lO motoristas de locadoras consultados, apenas dois ti
nham carteira assinada. Os demais eram clandestinos e se mostra
ram revoltados com esta condição. A praça não está boa, e o moto
rista continua desprotegido. Havendo interesse da Associação dos 
Frotistas, do Sindicato dos_ Autônomos, da Prefeitura, do Governo 
du Estado c do DETRAN, em breve os três mil motoristas que tra
b: .. Ilham para frotas poderão receber maior apoio, ficando em con
dição de igualdade com os autônomos." (D.Pço, 2-6-80). 

Pesa, ainda, sobre eles outra obrigação que, não raro, causa apreensões. 
E a exigt::ncia de aferição dos taxímetros, a cada novo reajuste de tarifas. O 
Instituto Nacional de Pesos e Medidas, responsável pela execução deste ser
viço, não raro ameaça os motoristas, conforme se constata desta noticia: 

~·o Instituto Nacional de Pesos e Medidas autuará com multas 
que variam de I a 60 valores de referência os motoristas ou empre
sas de táxi que nào apanharem a ordem para aferição dos veículos 
nas datas estabelecidas. Até o momento, o número de faltosos, se~ 
gundo o diretor do órgilo, .'\rsênio Meíra de Vasconcelos, chega a 
675, o que corresponde a 15% do total''. (Jornal do Commercio, 20-
5-~0). 

Como ultimamente têm sido freqüentes as alterações de tarifas, é fácil de 
se imaginar a que perda de tempo e atribulações estão sujeito~ os motoristas 
para cumprir o que lhes é exigido ... A propósito, o Diário de Pernambuco re
gistrava, em i 0-7-80, que "o novo preço da gasolina surgiu antes dos motoris
tas de tuxis conclui rem a aferição do último aumento, motivado também pelo 
preço da gasolina ... 

Qual seria, Sr. Presidente, a solução para os problemas enfrentados peJos 
motoristas de praça'? 

A palavra cabe ao Governo. ~1as li!inbramos uma das reivindicações, jã 
um tanto antiga, que eles vem fazendo: a venda da gasolina a preços espe
ciais, mais b3iios. 

Talvez este seja o caminho mais acertado e, por isto, fazemo-nos porta
voz do pleito junto ao Governo, nesta hora. 

Parece-nos que a proposta merece ser estudada e acatada, levando-se em 
conta o trabalho de natureza social deseiiJ.penhado por estes profissionais. Hã 
que se procurar, por toda forma, um meio de vender gasolina a preços que 
compensem a atividade, onde este combustível é fator essencial. E como o 
serviço de táxis é complementar ao de transporte coletivo, deveras insuficien
te, urge uma ,solução desse tipo. 

Sr. Presidente, o motorista profissional, de uma maneira geral, tem um 
alto espírito de classe, porque são sofridos e muitos lidam com vidas huma
nas, o que lhes aumenta o s_enso de responsabilidade. Temos exemplo elo
qüente nos não menos sacrificados motoristas de ônibus, sujeitos a horários 
absurdos de trabalho, levando-os à exaustão física e por vezes a desastres fa
tais. 

O Diário de Pernambuco, do dia _26 de julho último, ilustra bem este 
espírito, quando relata o episódio de um motorista que, pelo fato de reivindi· 
cara volta de um tipo de pagamento quinzenal, por parte da CTU- Compa· 
nhia de Transportes Urbanos, do Recife - fazendo correr um abaixo
assinado entre seus colegas, foi sumariamente demitido, sob alegação de "in
disciplina, não acatando as normas da empresa e procurando os menores mo
tivos para fazer agitação". Diz a ci:rta altura a nota: 

"Injustiça maiort•, protesta o grupo de 17 motoristas e cobra
dores que veio, ontem, à redação desde que a idéia foi coletiva e to
dos estavam assinando ... Fomos nós quem solicitamos apoio do F., 
porque ele teffi sido elemento de grande força nas nossas reivindi
cações", dizem. O abaixo-assinado estava sendo passado hã uma se
rnana e, no momento, cinco listas já haviam sido passadas do total 
(de 3.600 c_o_br_adores e motoristas, eles afirmam que quase 70% jã 
haviam assinado). Dessas cinco, no momento, só restam três: uma 
está extraviada e a outra foi rasgada pelo próprio presidente da 
CTU." 

Por esta informação, e outras do nosso dia~a~dia, inferimos facilmente 
como são tratados, em muitos lugares, estes profissionais que levam vida du~ 
ra. No caso relatado, parece que se empregou tão~somente um costumeiro há
bito em voga no Brasil, de alijar os que ••ousam" defender os seus direitos. 

Si. Presidente, Srs. Senadores, Por tudo o que dissemos, somos possuf
dos de admiração e respeito pelo que fazem os chamados .. profissionais do 
volante", inclusive os que, penetrando pelas estradas do interior de Pernam
buco e do Brasil, contribuem decisivamente, em meio às atribulações de toda 
espécie, para o progresso nacional. Temos, para com todos eles, uma dívida 
de gratidão, pois sempre que o nosso nome foi levado à praça pública, são 
dos primeiros a nos apoiar. Guardamos. assim, com carinho e honra, as ma
nifestações de simpatia com que eles sempre nos distinguem. Por isso, e pela 
justeza de suas reivindicações, é que lutamos por melhores condições de tra
b.ilho para os nossos irmãos motoristas- os que trabalham nos tâxis, nos ô
nibus ou nos caminhões- enfrentando as agruras do trânsito das grandes ci
dades ou os perigos mil das viagens, cortando o Brasil adentro. 

A todos, a nossa homenagem sincera e o desejo de que sejam encontra
das soluções que possam, realmente, fazer justiça ao trabalho que prestam em 
favor da coletividade. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Não há mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n~t 365, de 1980, do Senhor 
Senado; Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo intitulado .. As Secas e o Vento", publicado no jornal O 
Povo ed1çào de 13 de junho de 1980, de autoria do escritor F. Alves de Andra
de. 

-2-· 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da_ Câmara n9 26, de 1980 
(n9 1.888/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
DNOCS, autarquia vinculada ao Ministéro do Interior. a doar a área de ter:
reno que menciona, situada no Município de Orós. no Estado do Cearã, ten~ 
do 
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PARECERES FAVORÃVE!S, sob n•s 651 e 652, de 1980, das Comis
sões: 

- de Assuntos Regionais; c 
- de Finanças. 

-3-
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câfnara n9 32, de 1980 

(n• 1.525/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza a alienação de imóveis da União, situados no Municí
pio de Tucuruí, Estado do Pará, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 649 e 650, de 1980, das Comis-
sões: 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; c 
- de Finanças. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 22, de 1980, da 

Comissão Diretora, que altera o regulamento Administrativo do Senado Fe
deral e dá outras providências, tendo: 

PARECERES, sob n•s 638 e 639, de 1980, das Comissões: 

- de Constituiçio e Justiça, favorável, com as emendas que apresenta, 
de n9s 1 a 5-CCJ, e voto em separado do Senador Tancredo Neves; e 

- de Finanças, favorável ao prOjeto e às emendas da Comissão de Cons
tituição e Justiça. 

-5-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 339, de 

1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de 
bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões: 

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

- de Finanças, favorãvel. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Estâ encerrada. a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÃO DE 5-9../JO E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não sei até onde terá sido positiva a discu~são desta tarde, tantas foram 
as colocações equivocadas aqUi apresentadas. POr isso mesmo, não poderia 
deixar passar em brancas nuvens algumas referências que me parecem, de to
do, improcedentes, inclusive as que dizem respeito à atitude dos Líderes do 
PMDB, tanto no Senado como na Câmara dos DeputadÕs, naQU:eiãlãmentá-
vel noite da última quarta-feira. -- -

Ainda ontem um integrante do PDS criticava o gesto do Senador Paulo 
Brossard, de apelar para a Mesa no sentido de reconsiderar a decisão anterior 
de manter vazias as galerias. Hoje, o próprio Líder desse mesmo Partido dava 
conta à Casa de que tudo aquilo fazia parte de um entendimento entre Lide
ranças partidãrias. 

No entanto, o nobre Senador Jarbas Passarinho, que ocupou longamen
te a tribuna, nesta tarde, disse que eu subi às galerias, expontancamente, para 
tentar um acordo com os manifestantes. S. Ex• por certo equivocou-se, por
que fui às galerias a pedido, inclusive, do Líder do PDS, Senador Jarbas Pas
sarinho, que me solicitou gestões no sentido de tentar a concordância do 
público em sua retirada. Tudo isto dentro de um contexto de tentativa de so
~ução pacífica do problema, porque a Presidência tinha determinado a eva
cuação e a multidão recusava retirar-se. Como não desejávamos o pior, que 
seria o uso da força para a evacuação, é: que durante algum tempo que terâ 
ido talvez a quarenta minutos, fizemos gestões, e para satisfação nossa, bem 
sucedidas. Foi dentro deste contexto que compareci às galerias, juntamente 
com o Líder da Câmara, Deputado Freitas Nobre c o Senador Pedro Simon. 
Lâ usei da palavra e, para felicidade nossa, eles nos atenderam e se retiraram 
das galerias. Posteriormente, o Líder Paulo Brossard, seguindo orientação em 
comum estabeJecida com o Líder do PDS, fez o apelo, que ontem foi alvo de 
críticas do Senador Dinarte Mariz. Críticas, portanto, de todo descabidas. 

Cabe também retificar a assertiva do Líder Jarbas Passarinho, quando 
afirmou que o Líder Freitas Nobre expressou uma condicionante para aquele 
acordo, a de que as galerias pudessem continuar a se manifestar e a participar 

da sessão, ou coisa semelhante. O Líder Freitas Nobre não fez essa afirmati-
va. 

O Sr. José Lins (PDS • CE) - Permite V. Ex•? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - O que S. Ex• disse é que 
admitiu o acordo, desde que se desse novamente acesso ao público que havia 
se retirado sob essa promessa. Se isto não acontecesse, ele e todos os Deputa
dos do PMDB se retirariam do plenârio, porque estava em jogo uma palavra 
empenhada pela própria Liderança partidária. 

O Sr. José Llns (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

0 SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Sr. Presidente, infelizmen
te o líder de V. Ex• usou a Tribuna mais de uma hora, eu a estou usando aqui 
os poucos minutos que consegui, graças à solicitação feita e à concordância 
dos <,lemais Partidos. 

De forma que, Sr. Presidente, precisávamos ter muita tranqUilidade na 
análise desse problema, como tivemos a tranqUilidade, num momento dificil~ 
de tentar uma gestão que poderia ser mal sucedida._ Se fui aplaudido nas ga~e
rias, poderia ter sido vaiado e apupado, tal o clima que se havia estabelecido. 
Mas foi depois de entendimentos mantidos com os Lídêrcs Paulo Brossard, 
Freitas. Nobre e Jarbas Passarinho, que tentamos uma interferência mediado
ra, naquele instante', e, felizmente, bem sucedida. O próprio Presidente do Se
nado declarou aí que, retornando às galerias, os manifestantes permaneceram 
à altura do entendimento. Se depois degenerou o ambiente, aqui me parece 
que o Senador Dirceu Cardoso tem razão. A culpa terá sido mais nossa do 
que deles; a culpa terâ sido do cbmportamento ambíguo .. 

O Sr. José Lins (PDS -CE) - V. Ex• disse bem, nossa. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- "Nossa" porque refiro-me 
à Casa política, ao Congresso Nacional. Não estou querendo fazer acusações 
pessoais a quem quer que seja. O Senador Dirceu Cardoso tem razão, porque 
todo mundo foi testemunha de que se perdeu o controle da situação e a pró
pria votação da emenda prorrogacionista se deu de maneira ilegítima, quan
do havia um ambiente de comoção interna no próprio palco da Mesa, onde 
assistimos um espetáculo de verdadeiro ringue de luta livre. Inclusive, V. Ex,., 
Sr. Presidente__:. Se não me erjgano, é faixa preta- teve até oportunidade de 
participar daqueles entreveres e daquele conflito. Pois bem, nesse ambiente 
perturbado, conturbado, de agressões - e que não foi de simples desforço 
pessoal - foi nesse embiente que o Sr. Presidente nem sequer suspendeu a 
sessão, continuou a votação como se nada estivesse acontecendo ao seu re
dor. 

Não, Sr. Presidente, o espetáculo desprimoroso se deu dentro do ple
nário. E logicamente, com tal ambiente, houve o contágio coletivo, e ai os ex
cessos da platéia. Não os estamos a justificar mas entendemos que realmente 
o pavio de pólvora se acendeu em cima desse segundo nível onde estava a Pre
sidência dos trabalhos. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• não diz quem acendeu. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Quero, por fim, Sr. Presi
dente,- já que o tempo está esgotado e V. Ex• está me advertindo- tam
bém protestar contra a assertiva do Presidente do Senado Federal que, usan
do da palavra nesta tarde, falou da existência de parlamentares radicais no 
Congresso Nacional. 

O Sr. José Llns (PDS - CE) - Isso é público e notório. 

OSR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE) -Se é público e notório, V. 
Ex,. estâ na obrigação de declinar os nomes. 

O Sr. José Llns (PDS -CE)- V. Ex• acaba de acusâ-los de ter provoca
do, lã na Mesa, os próprios fatos daquele dia. V. Ex• foi o primeiro a acusar. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- V. Ex• não entendeu nada, 
pelo visto. 

Juntamente com o Senador Dirceu- Cardoso, estou lamentando que a 
Presidência dos trabalhos não tenha sido capaz de disciplinar os trabalhos 
corretam ente. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Recolho a acusação que V. Ex• mesmo 
fez aos colegas que provocaram o distúrbio daquela noite. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Se excessos houve, foi eXa
tamente em função do clima que se gerou, do espírito de balbúrdia, e que nin
guém mais sabia de nada ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Provocado pelos parlamentares ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE)- ... em que o próprio Presi
dente anunciava que encerraria a sessão às 23 horas e 40 minutos da noite; no 
entanto, quando chegou esse instante, disse que não encerraria mais aquela 
sessão. 
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O Sr. José Uns (PDS- CE)- Provocado pelos parlamentares que deli
beradamente estavam lã para isso. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Então, esses avanços e re
cuos da Presidência estabeleceram a suspeição na própria condução dos tra
balhos. 

Portanto, Sr. Presidente, não aceito a afirmativa do Presidente destaCa
sa, de que hâ Deputados incompatibilizados com a ordem democrâtica do 
País. Esta é uma acusação muito grave ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E o exemplo, eles deram lã naquela noi-
te. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- ... que S. Ex• decerto terâ 
feito desavisadamente. Não podemos admitir que seja o Presidente que venha 
endossar acusações levianas que, muitas vezes, ocorrem 1â fora, e que, por
tanto, põem em jogo o próprio conceito deste Parlamento. 

Sr. Presidente, muitas outras coisas teríamos a dizer, mas devido à exi
gUidade do tempo fica, aqui, re&istrada esta nossa posição. Embora notoria
mente tivesse eu tido um comportamento de conciliação - e, portanto, não 
estou em jogo; -nem tomando carapuÇas que-riãõ me cabem de forma alguma 
-não posso ouvir, impassível, uma assertiva desse jaez, porque ela é extre
mamente comprometedora. Preferível, talvez, fosse que este assunto não ti· 
vesse sido versado hoje aqui, porque é resolver coisas que são muito doloro
sas. Talvez fosse preferível esquecer aquela noite; até, nos esforçarmos para 
fazer de conta que ela não existiu, tal a sua gravidade. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E seria bom, para não responsabilizar os 
verdadeiros responsáveis. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Masjã que se assinalaram 
coisas indevidas neste plenário, que fiquem, portanto, as nossas ressalvas, as 
nossas reservas, e sobretudo o no.sso protesto contra coisas que foram ditas 
aqui sem a mínima razão de ser. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 4-9-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Ouvi muifó atentamente o discurso pronunciado ainda hã pouco pelo 
Senador Marcos Freire. Desejo trazer algumas informações sobre o assunto 
por S. Ex• ventilado, esperando que S. Ex• tome conhecimento dessas expli
cações. 

Não hâ dúvida, Sr. Presidente, de que o País atravessa uma fase de difi
culdades com relação a recursos orçamentários. O Governo estâ fazendo um 
grande esforço no sentido de reduzir sua despesa, tendo em conta a inflação 
deste ano. Hã dificuldade em todos os setores governamentais e, particular
mente, nas universidades. 

Os Reitores estão solicitando do Ministério da Educação e Cultura re
cursos complementares aos seus orçamentos para ajustá-los ao processo in
flacionário que tem gravado, profundamente, suas disponibilidades. O Go
verno, desejando reduzir as despesas, sente-se em dificuldade em aumentar. 
ao mesmo tempo, o orçamento dessas unidades, embora reconheça que o en
sino é áre3. fundamental e prioritária. 

O problema está-se verificando não só na área de custeio (material e pes
soal), mas também na área dos investimentos. As universidades vinham fa
zendo vultosos gastos em investimentos, ampliação das suas instalações, e 
evidentemente não puderam se ajustar, com facilidade, a essa situação nova 
de economia que o Governo está fazendo para combater a inflação. 

O problema tem sido sistematicamente analisado e. hoje, é objeto de um 
estudo do Ministêrio da Educação e Cultura com o Conselho de Reitores, ór
gão que é formado pelos reitores de todas as universidades brasileiras. Hâ um 
plano já elaborado para ajudar as uni,versidades, esse plano estâ em estudo na 
SEPLAN, e certamente serâ autorizada uma complementação ·orçamentária 
para ajudá-las a ultrapassar suas dificuldades. 

Acontece que, Sr. Presidente, paralelamente a esse problema estão sur
gindo outras dificuldades. Organiza-se um moyimento grevista, principal
mente nas universidades do Nordeste, movimento este que jâ teria sido desen
cadeado tailto na Universidade FeQc;r;:dde Pernambuco como na Universida
de Católica. 

É claro que, nessa ocasião, ajuVC:ntude continua sendo a vítima preferida 
por aqueles que procuram aproveitar-se das oportunidades para tornar as 
coisas, que já não são fãceis, ainda mais difíceis; aparecem aproveitadores, 
aparecem demagogos e, por que não dizer infiltração junto aos jovens. 

Quanto aos recursos para as univ~rsidades houve, ontem, uma· reunião 
do Conselho de Reitor~s em Brasília, quando o assunto foi estudado; houve 

uma manifestação de solidariedade de todos os reitores ao Ministro da Edu
cação, no senti cio de apoiar o programa de ajuda às universidades. A essa reu
.nião compareceu o Reitor Geraldo Lafaiete, da Universidade de Pernambu
co, que manteve contatos diretos com o Ministro da Educação e .com ele ana
lisou os seus problemas particulares da Universidade de Pernambuco. O Mi
nistério da Educação estranha portanto a notícia referente ao telex que o Rei
tor Geraldo Lafaiete. teria passado, segundo as informações que aqui foram 
trazidas, pelo Sr. Marcos Freire. -

Há dificuldades na ãrea orçamentária. Os problemas, porem, estão sen
do encaminhados para uma solução. Infelizmente hã um movimento que se 
antecipa no sentido de desencadear greves em todas as Universidades do Nor
deste e, isso, certamente, em nada facilitará a solução dos problemas. A so
lução virá naturalmente, e nada terâ com as greves. 

Eram estas as informações que nós queríamos trazer a este plenário. 

O Sr. Mareos Freire (PMDB- PE)- V. Ex• me permite, nobre Sena
dor José Lins? 

O SR. JOSt LINS (PDS - CE)- Com o maior prazer. Eu jâ havia 
dit(• :ue infelizmente V. Ex• se ausentara. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Certo. Tive um chamado ao gabi
•Jete, mas tomei conhecimento de que V. Ex• estava se referindo ao nosso pro· 
nunciamento e, portanto, vim rapidamente para cá e, por alguns minutos, pe
guei somente o 'final do seu discurso. Do pouco que me foi dado ouvir, gosta
ria de fazer considerações sobre dois aspectos: primeiro, em relação ao ponto, 
se não me engano, de que o Ministério da Educação e Cultura não teria toma
do conhecimento de um telegrama que o Reitor teria passado. 

O SR. JOSI!: LINS (PDS- CE)- Essa informção me foi dada hã pou
cos momentos pelo próprio Ministro da Educação, de que se o te)egrama foi 
passado, ainda não teria chegado às suas mãos. E jã que ele ontem esteve, du
rante a reunião de Reitores, pessoalmente com o Reitor Geraldo Lafaiete, es
tranhava a notícia dos jornais, sem que esse telex tivesse chegado ao Minis
tério. Não contesta que possa ter sido passado, mas o fato é que o Ministro 
não o recebeu. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Acho que a hipótese não é exala
mente essa, porque esse telex foi publicado pela imprensa de Pernambuco -
e aqui tenho, por exemplo, o Didrio de Pernambuco, de 20 de agosto -, em 
que ele foi transcrito na íntegra, e não foi_desmentido pelo Reitor, pela Uni
versidade, naqueles termos que jâ me referi: 

"Comunico vossência esta universidade iminência total parali
sação atividades face inexistência recursos manutenção pt Esclareço 
inevitãvel suspensão este mês contratos serviços limpeza vg vigilân
cia vg manutenção equipamentos básicos vg telefone vg energia e 
outros pt Paralelamente impossível pagar tambêm este mês bolsistas 
et médicos residentes vg assim como aulas prâticas serão suspensas 
et hospital clínicas cerrarâ portas por falta material." 

Como vê V. Ex• pelo conteúdo do telegrama, a situação é realmente alar· 
mante- é a Universidade fechando as suas portas, entrando em inatividade. 
Um hospital que é um hospital-escola, deixando de ser escola e de servir à 
própria Coin-unidade. Tal telegrama foi publicado no dia 20 de agosto, e não 
foi desmentido. Sua expedição nem seu conteúdo. Estranho, pois, que V. Ex• 
tenha tido informação do Ministro de que não terâ recebido esse telex. Existe 
alguma coisa por trãs de tudo isso. 

O SR. JOSt UNS (PDS - CE) - Senador Marcos Freire, acredito 
que agora nós esclarecemos as coisas. V. Ex• não ouviu o início do meu dis
curso. Eu o iniciei dizendo que hâ sérias dificuldades nas universidades, rela
cionadas com falta de recursos para custeio, portanto, para manutenção, in
clusive, de pessoal, como tambêm para manter os investimentos que vinham 
sendo realizados. 

Mas, em função dessas dificuldades, jâ hã dias os reitores entraram em 
entendimento com o Ministro da Educação tendo um pedido de recursos sido 
dirigido à SEPLAN. Certamente o telegrama do Reitor da Universidade de 
Pernambuco faz parte das solicitações que desencadearam esse pedido. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Não, a solicitação de verbas com
plementares da Universidade de Pernambuco data de março último. Pediram 
cerca de 176 milhões, que, levando-se em consideração a inflação desse meio 
ano jã decorrido. corresponde hoje a 200 e tantos milhões. Dentro dos 200 e 
tantos milhões, que eram essenciais, e sem cuja concessão talvez tenha decor
rido esse telegrama, foi anunciada a liberação, reiteradas vezes, da quantia 
ínfima de 26 milhões. No final do semestre anterior jâ se anunciava a libe
ração desse dinheiro que, no entanto, não chegava porque entre Ministério de 
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Educação e Universidade, entra a SECOM. Aliás, não só entre o Ministério 
da Educação e Universidade, mas entre quase tudo neste País. 

O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - fi natural. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - fi natural e doloroso, porque 
quando as coisas entram pela SECOM, muitas vezes não saem ou não saem 
no tempo devido. Talvez ai é que esteja o obstãculo: a SECOM como que 
a vaca a si a solução, a soltura, a liberação ou não de verbas que muitas vezes 
dizerrrrespeito à sobrevivência imediata. Aí eu entraria no segundo ponto ... 

O SR. JOSt LlNS_{PDS -CE)- V. Ex• complica um pouco o proble
ma. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Eu não complico; apenas registro 
o fato. _ 

O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - Existe um orçRmento neste Pais e 
existe também um organismo que cuida do controle ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - E de estrangular certos encami
nhamentos setoriais ... 

O SR. JOSt LINS (PDS -CE)- ... desse orçamento. O que V. Ex• 
não pode querer é que o orçamento seja mudado simplesmente, ao primeiro 
pedido de quem quer que seja. ~verdade que as solicitações das Universida~ 
des têm sido constantes desde o começo do ano. Mas tenho conhecimento de 
que jâ uma verba adicional de 1 bilhão de cruzeiros foi liberada para a so~ 
h.ição de parte dos custeios. Possivelmente esses recursos não foram suficien~ 
tes e agora, novamente, o Ministro da Educação se empenha ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE)- Acredito, porque ele ê Professor 
universitário e, portanto, é pessoa do ramo, que sabe a angústia das universi
dades brasileiras. 

O SR. JOSt UNS (PDS- CE)- Muito bem! V. Ex• reconhece o es
forço que o Ministro tem feito. O que quero dizer é que eu não estou contra
dizendo V. E~• Ao contrârio, reconheço o problema das universidades. O en
sino é fundamental para o País. O que quero deixar claro ê que ontem houve 
uma reunião do Conselho de Reitores, a qual compareceu o próprio Reitor 
da Universidade Federal de Pernambuco, para analisar o assunto, para anali
sar a questão. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Agradeço as informações de V. 
Ex•, mas poderia esclarecer que não é essa a primeira reunião que estã existin
do sobre este mesmo assunto. As coisas vão correndo, o tempo vai passan
do ... 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE) -!lu não disse a V. Ex• que essa é a ú
nica ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - E, por isto mesmo, precisa ser 
dito claramente que não é, para não confundir a opinião pública, Ex•. 

O SR. JOSt UNS (PDS --CE)- V. Ex• tem que aceitar minha infor
mação ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Eu aceitei e agradeci a infor
mação; agora, não a julgo suficiente. 

O SR. JOSE: UNS (PDS - CE) - Tenha paciência, não é possível. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Tenho o direito de fazer a apre
ciação que julgar devida sobre a informação que V. Ex• me deu. 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- Estou dizendo a V. Ex• que ontem 
houve uma reunião; V. Ex• vem me dizer que houve outras. Houve, lógicol O 
Conselho de Reitores, nobre Senador, V. Ex" sabe, não se reúne uma só vez 
na vida. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE)- Quando V. Ex• me restituir o 
aparte, eu o retomo para prosseguir no meu raciocínio. 

O SR. JOSE: LINS (PDS- CE}- V. Ex• tenha paciência. O que estou 
informando é que houve, ontem, uma reunião ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Mais uma, mais uma. 

O SR. JOSt LINS (PDS - CE)- ... para tratar desse problema. Mais 
uma reunião, possivelmente para tratar de vários assuntos, como são todas 
elas. Mas esse assunto nela foi tratado o que mostra que há um esforço em 
andamento ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Pois não! Posso concluir o meu 
aparte? Se V. Ex" me permite. 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- V. Ex• quer fazer um discurso para
lelo? 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Se V. Ex•querparametraro meu 
aparte, eu até o di~penso. 

O SR. JOSE: LINS (PDS- CE)- Bom, gostaria que V. Ex• fosse bre-
v e. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Pois não, Ex•, mesmo porque V. 
Ex• jâ estava concluindo o seu discurso quando eu cheguei; estava jâ na últi
ma frase, portanto V. Ex• não deve ter a angústia do tempo. V. Ex.• poderia 
até ser liberal e dizer: use os dez minutos restantes da presente sessão. Era 
essa a liberalidade que eu esperava de V. Ex• Mas, o que vou dizer ê o seguin
te:· de reunião cm reunião, de promessa em promessa, de aceno em aceno, 
chegamos a esta situação de hoje, em que movimentos paredistas - que V. 
Ex• diz, infelizmente - que lã estão se registrando, talvez até forcem alguma 
solução. Essa reunião de ontem talvezjã tenha sido conseqüência desses mo
vimentos. E aí é um outro ponto que eu gostaria de versar, de discordar de V. 
Ex• quando se refere à juventude sempre vítima de terceiros, como se a juven
tude não tivesse a maturidade suficiente, não para ser-instrumento de nin
guém, mas para ser instrumento de reivindicações legítimas. E isso ê o que es
tá ocorrendo em Pernambuco. E não são apenas com os estudantes, tive a 
oportunidade, hoje, de registrar movimentos paralelos dos próprios médi~ 
c os ... 

O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - E professores ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- ... e professores- vejo que V. 
Ex• estâ bem informado. Os próprios médicos do Pedro II fizeram, inclusive, 
um documento mostr?,.ndo a precariedade da situação. Eles, como mêdicos, 
sentein atê a responsabilidade de, estando no hospital, não terem condições 
de atendimento satisfatório à população, de não terem condições, inclusive, 
de disporem de materiais básicos para o bom exercício de suas funções. Isso 
tudo é o que estâ despertando a opinião pública, com movimentos deste tipo. 
O telegrama do reitor a que me referi, que foi publicado pela imprensa, não 
r~solveu nada - nem sequer é lembrado pelo Ministro - as vindas do reitor 
para cã não resolveram nada ... 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE)-V. Ex• não pode dizer isto. Esclareci 
que jâ saíiam reCursOs para as univetsidadcs antes, embora, certamente, não 
tenham sido suficientes. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) -O próprio orçamento do MEC ê 
-irrisóiio. Tive a cipoitllnidade, no meti pronunciamento, dC mostrar que o 
próprio Ministro defende 13% e estâ na base de quatro vírgula tanto por cen
to. Não é possível tal coisa num Pafs como o nosso- como jâ tive a oportu
nidade de assinalar- quando a UNESCO acha, que deve ser de 25%, em paí
ses em desenvolvimento; nós estamos quatro a cinco vezes inferiores a este es
tágio, que nos faz ser octagêsimo lugar em relação a outros países. Então, 
tudo isto estâ sendo objeto de reivindicações desses movimentos ... 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- Eu nãó sei bem o que quer dizer esse 
octagésimo lugar. Num mundo onde hã mais de mil países ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE)- Não, não existem tantos países 
assim, Ex• 

O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - Pelo menos trezentos ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Ah! Jã baixou, bem, o abatimen
to jã foi razoável, -roi de cerca _ _de 70%. Aí eu aproveito esse número para repe
tir aqui, um outro problema que estã acontecendo, não na Federal, mas na 
Católica, é o aumento de mais de 70% das anuidades escolares, neste ano. A 
Católica vai dizer: "a escola ê particular e o MEC não tem nada com isso". 
Mas a política educacional tem! Porque hoje estâ nas mãos do particular, cer
ca de 80% do ensino superior deste País. Então o que acontece? Como o ensi
no público não atende à demanda, criam-se essas empresas privadas e o alu~ 
no fica sacrificado. Não ê possível. A UNICAMP, tive oportunidade de ana~ 
lisar isso no meu pronunCiánientó de hoje, aumentou 50% no primeiro trimes
tre e agora esiã aumeD.tando mais 24%. Então o MEC_não pode ficar indife
rente desde que o Governo foi quem permitiu essa hipertrofia do ensino parti
cular entre nós. Daí porque, qUandO a gente discute o ensino público ou gra
tuito, quase jâ não tem mais razão de ser, porque ele jâ não é mais nem públi-
co, nem gratuito - ~penas mínoritariamente público e gratuito. · 

o SR. JOSt LINS (PDS- CE)- Agradeço o aparte de V. Ex• e peço 
licença para continuar ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- V. Ex•, praticamente, estã me 
cassando-o aparte e eu aceito. Agora vou ouvir V. Ex" até-o final do expedien
te, porque, sem dúvida, V. Ex" ainda tem muita coisa para dizer, embora esti
vesse concluindo o seu discurso quando eu entrava neste plenário. Sou todo 
ouvidos a V. Ex• 

O SR. JOSt LINS (PDS -CE) - Senador Marcos Freire, V. Ex• 
aproveitou a oportunidade para analisar um problema mais amplo. V. Ex" 
como eu, gostaria que o País jogasse 25% do seu orçamento na Educação, to~ 
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dos n6s gostaríamos, não há dúvida quanto a isso. Reconheço, também, 
como V. Ex•, que o mesmo ensino particular tem que ver com o sistema-de 
Educação nacional, mas V. Ex• hã de convir que o Governo não pode, sim
plesmente sustentar todo o ensino particular ou encampar todos os seus 
problemas. O problema, merece maior reflexão de nossa parte. E uma ques~ 
tão muito importante para o País. 

No entanto o problema das universidades federais vem sendo resolvido 
desde o começo do anon. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Não vem sendo resolvido. É exa
tamente o inverso. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - ... com recursos jã liberados este 
ano. Sr. Senador, por favor, não dei aparte e nem V. Ex• me pediu. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Tenho a impressão de que contri
buo com o discurso de V. Ex• 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- V. Ex• contribui para atrapalhar tu-
do. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Se o MEC não pode resolver o 
problema das universidades particulares, não pode desconhecê--las e o grave 
problema social por elas criado. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE)- Eu jâ repeti isso, nobre Senador. 
Não hâ necessidade de V. Ex• estar atrapalhando o que cu digo, para repetir 
50 vezes o que já disse. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - As colocações de V. Ex• não são 
iguais às minhas: são diametralmente opostas. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Sr. Presidente, estou dando a infor
mação oficial do Ministério da 13<Iucação sobre a realização, ontem, de uma 
reunião do Conselho de Reitores, na qual foi equacionado o problema das 
universidades, principalmente das do Nordeste. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Gostaria de ouvir a informação 
de que as verbas solicitadas foram liberadas e não, apenas, de uma reunião a 
mais. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Já foram liberados I bilhão de cru
zeiros ... 

Sr. Marcos Freire (PMDB ~ PE)- Para o Estado de Pernambuco, 
não! Para o Nordeste, não! 

O SR. JOSE UNS (PDS- CE)- Jãforam liberados I bilhão de cru
zeiros, este ano, além do orçamento e al~m de outras verbas. Os novos 
probl~mas estão sendo equacionados. Não me consta que pessoas sensatas re
comendem agitações às universidades, ou procu~m resolver os seus proble.. 
mas, através das greves que, no fundo, prejudicam essencialmente aos estu
dantes. Muito obrigado. (Muito bem!) 

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 
N• 47, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições constitucio
nais e regimentais e na qualidade de Presidente do Congresso Nacional, Re· 
solve: 

- Durante as sessões do Congresso Nacional, quando assim julgar con
veniente a Presidência, para o ingresso no Edifício Principal, com acesso às 
galerias, será exigida a apresentação de uma autorização especial, a ser forne
cida pelo Diretor-Geral, com prazo de validade, mediante a apresentação de 
documentos de identificação com a antecedência mínima de vinte e quatro 
horas. 

Senado Federal, em OS de setembro de 1980.- Senador Lulz VIana, Pre
sidente 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS DE I• A 31 DE 
AGOSTO DE 1980 

ERRATA 

No DCN (Seção II) de 3-9-80, página 4.193, I• coluna, onde se lê: 
Projetes aprovados em l'i' Turno e encaminhados à Comissão de Re

dação, 

leia-se: 

Projetes aprovados em 29 Turno e encaminhados à Comissão de Re
dação. 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as propostas de 
emenda à Constituição o9s 51, 52 e 53, de 1980-CN, que "dispõem 
sobre prorrogação de mandatos e eleições de Prefeitos, Vice-Prefeitos 
e Vereadores'\ 

7• REUNIÃO, REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 1980. 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às de
zesseis horas e dez minutos, na Sala 6 'Clóvis Bevilâcqua ", presentes os Senho
res Senadores Almir Pinto, Moacyr Dalla, José Lins, Bernardino Viana, 
Aderbal Jurema, João Lúcio, Itamar Franco, J:lumberto Lucena, Adalberto 
Sena, Evelâsio Vieira, J:lenrique Santillo e Deputados Edison Lobão, Albéri
co Cordeiro, Antônio Florêncio, José Amorim, Brabo de Carvalho, Nilson 
Gibson, Marcondes Gadelha, Roberto Freire, Alberto Goldman, Antônio 
Mariz e João Linhares, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, 
incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à 
Constituição n•s 51, 52 e 53, de 1980-CN, que "dispõem sobre prorrogação de 
mandatos e eleições de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores". 

}:Iavendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Alberto Goldman, que, solicita, nos termos regimentàis, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios das 
Lideranças do Governo e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
na Câmara dos. Deputados c no Senado Federal, indicando os Senhores De
putados Brabo de Carvalho; Edison Lobão; José Amorim, Roberto Freire e 
Senador J:lumberto Lucena, para integrarem a Comissão, em substituição aos 
·Senhores Deputados Jorge Arbage, Anísio de Souza, J:lenrique Brito, Júlio 
Costamilan e Senador Pedro Simon, respectivamente, anteriormente designa
dos. 

Senador Moacyr Dalla, encarregado de apresentar um parecer ou voto, dife
rente daquele elaborado antes, isto é, opinando, apenas, sobre as Propostas 
de Emenda, ora em apreciação, ou sobre as subemendas a elas apresentadas. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita ao Senhor Relator que proce
da a leitura da complementação do seu parecer, para conhecimento dos Se
nhores Membros da Comissão. 

O Senhor Senador Moacyr Dalla esclarece que, mantêm na íntegra are
dação dada ao parecer, anteriormente exarada, propondo, todavia, alteração 
exclusivamente_ Qa parte do voto, no qual manifesta-se pela aprovação das 
Propostas de Emenda à Constituição n9s 51 e 52, de 1980-CN, nos termos da 
Emenda Substitutiva n9 3, a elas oferecida, considerando prejudicadas a Pro
posta de Emenda n• 53, de 1980-CN e as Emendas Substitutivas de n•s I e 2, 
apresentadas perante a Comissão, 

Posto em discussão o voto do Senhor Relator, usam da palavra os Sena
dores Aderbal Jurema, José Lins, Itamar Franco, Deputados Roberto Freire 
e João Unhares, que debatem a conclusão dada pelo Senhor Senador Moacyr 
Dalla, quanto à expressão Hsubstitutiva" e, alegam que, estando a Emenda de 
n'i' 3 aprovada, estariam as Propostas de Emenda à Constituição n'i's 51 e 52, 
de 1980-CN, automaticamente prejudicadas. 

Sendo as sugestões anteriormente citadas, aceitas pelo Senhor Relator, o 
Senhor Deputado Alberto Goldman suspende a reunião por vinte minutos, 
para que o mesmo possa refazer seu voto conclusivo. 

Reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente faz a leitura da nova re
dação proposta pelo Senhor Senador Moacyr Dalla, na qual aprova a Emen
da de n9 '3, considerando, regimentalmente prejudicadas as de n"'s 1 e 2, e as 
Propostas de Emenda à Constituição n•s SI, 52 c 53, todas de 1980. 

Logo após, o Senhor Deputado Antônio Mariz levanta uma questão de 
ordem, no que diz respeito às substituições de Membros desta Comissão, rea
lizadas na presente reunião, sendo aparteado, durante sua exposição de moti
vos sobre_ o supracitado assunto, pelos Senhores Deputados Edison Lobão, 

O Senhor Deputado Alberto Goldman informa que, de acordo com a de- Roberto Freire e Albérico Cordeiro. 
cisão da Presidência, na reunião anterior, baseando-se no Regimento Comum O Senhor Presidente, respondendo à questão de ordem quanto aos Ofí
do Congresso Nacional e na Constituição Federal, ficou, o Senhor, Relator1 cios de substituições -serem deferidos por Suplentes da Mesa do Congresso 
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Nacional, baseia-se no§ 49 do artigo 59 do Regimento Interno do Senado Fe
deral e considera legais as substituições cfetuadas. 

Dando prosseguimento aos trabalhos da Comissão, o Senhor Deputado 
Alberto Goldman comunica que darâ procedimento à votação da preliminar 
quanto à constitucionalidade levantada pelos Senhores Senadores Itamar 
Franco e Mendes Canale. 

Comunica, ainda, que, atendendo a requerimento formulado, anterior
mente, pelo Senhor Senador Aderbal Jurema, proceder-se-à a votação nomi
nal. 

Em votação, é a matêria aprovada, concluindo-se, assim, pela sua consti
tucionalidade. 

Realizada a primeira fase de votação, o Senhor Deputado Alberto Gold
man diz respeitar a decisão adotada por esta Comissão, mas coloca-se, pes
soalmente, contrArio à deliberação que a mesma tomou, aprovando a consti
tucionalidade da proposição que ora se discute. 

Justifica, ainda, não ter mais condições éticas, morais e pessoais de dar 
continuidade à Presidência deste Órgão, enfatizando que o seu gesto em nada 
prejudicará o andamento dos trabalhos deste Plenário. 

Solicita, a seguir, ao S_enhor Deputado Nilson Gibson, Vice-Presidente 
da Comissão, assuinir a Presidência c dar prosseguimento aos debates da pre
sente sessão. 

O Senhor Deputado Nilson Gibson de posse da Presidência, concede a 
palavra ao Senhor Senador Itamar Franco que procede a leitura de documenR 
to, posteriormente enviado à Mesa, no qual explana as razões pelas quais os 
Senhores Parlamentares da Minoria se recusam a erilit1t -q-ualquer manifes
tação a respeito da matéria que, no seu entender seria um ato ilegal e arbi· 
trário, contra expressa determinação da Lei Maior. 

Em seguida, faz o seu pronunciamento o Senhor Deputado Antônio Ma· 
riz, em nome do Partido Popular, solidarizando-se com os Membros do Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro, justifica a renúncia dos ParlaR 
mentares de sua Bancada, dizendo que, a decisão tomada pela Comissão, fe
re, frontalmente, a Constituição em vigor, quando atinge a organização fede· 
rativa, a República : o sistema de representação democrática. 

Retirando-se da Sala de Reuniões todos os Congressistas da Oposição, o 
Senhor Presidente concede a palavra aos Senhores Senador José Lins e Depu
tados Brabo de Carvalho e Edison Lobão, que comentam a posição firmada 
pelos Membros da Minoria. 

Estando, ainda, presente na sessão, o Senhor Deputado Alberto Gold
man esclarece que, enquanto presidiu esta Comissão, procurou- atender às 
questões de ordem e coordenar os debates da melhor maneira, possível, 
baseando-se, sempre, nos Regimentos e na ConstitüíçãO- C, comunica, cm Se
guida, que irã acompanhar, como simples Deputado, a retirada de sua Banca
da deste Plenário. 

O Senhor Presidente coloca, então, o mérito da proposição em votação, 
sendo este aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Jsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ 
à publicação, juntainente com o apanhamento taquigráfico dos debates. 

ANEXQ À ATA DA 7•REUNIÃO, DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N•s 51, 52 E 53, DE 1980 {CN), QUE "DIS
PO EM SOBRE PRORROGAÇÀO DE MANDATOS E 
ELEIÇ0ES DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADO· 
RES", REAUZADA EM 7 DE AGOSTO DE 1980, ÀS 16 HORAS 
E 10 MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÀ
FICO, COM PUBUCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTOIUZADA 
PELO SENHOR PRESIDENTE, DEPUTADO ALBERTO 
GOLDMAN. 

O SR. PRES1DENTE (Alberto Goldman) - Havendo número legal da· 
mos início à reuniãO da Comissão Mista que analisa as Propost.as de Emenda 
Constitucional de n"'s 51 a 53, dos nobres Deputados Anisio de Souza, Henri R 
que Brito e Pachc;::t;;:Q Chaves, que tratam da prorrogação de mandatos e 
eleições de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. 

Constato as substituições qtie foram feitas, na data de hoje, dos Srs. De
putados Jorge Arbage pelo Deputado Brabo de Carvalho, dos Deputados 
Anísio de Souza e Henrique Brito pelos Deputados Edison Lobão e José 
Amorim, do Senador Pedro Simon pelo Senador Humberto Lucena e do De
putado Júlio Costamilan pelo Deputado Roberto Freire. 

Segundo nossa decisão de ontem, de acordo com as exigências constitu
cionais regimentais, S. Ex•_ o Relator, Senador Moacyr Dalla, ficou encarre
gado de apresentar um relatório ou um voto diferente daquele que havia 

apresentado ontem, porque havia apresentado em forma de substitutivo e, se
gundo entendimento desta Presidência e desta Comissão c de acordo com o 
Regimento e com a Constituição, S. Ex• deve opinar sobre as emendas ou as 
subemendas apresentadas, no sentido de se votar aqui a favor ou contra as 
emendas ou subemendas apresentadas. 

Portanto, o Senador Moacyr Dalla está-nos entregando a complemen
tação do seu relatório, eu não conheço ainda o teor e vou pedir a S. Ex• que 
faça a leitura dessa complementação, para conhecimento dos Membros desta 
Comissão, 

Concedo a palavra ao nobre Relator. 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla) - Sr. Presidente: 
Na qualidade de Relator da matéria, cpncluí o parecer na forma de 

emenda substitutiva capaz de reunir, vantajosamente, as PEC n9s 51 e 52 e a 
Emenda n"' 3, todas de 1980~ me-diante um texto único, congruente c de maior 
valia, quer no aspecto da técnica legislativa, quer quanto ao conteúdo, sem no 
entanto me afastar do espírito e da letra das Propostas em tela- tanto mais 
que me pronunciei expressamente no sentido de sua aprovação. 

Assim agi com o propóSito exclusivo de aperfeiçoar as diversas propo· 
sições sob exame desta Comissão, e a fim de contribuir para que este órgão e 
o Congresso Nacional pudessem oferecer ao Pafs um trabalho substantiva· 
mente melhor qualificado e aprimOrado~ em condições, pois, de engrandecer 
a Instituição e valorizar a atividade congressual. 

O SR. PRESIDENTE (Al~rto Goldman) ...,._Sr. Relator, V. Ex• me per
mite um esclarecimento? 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla)- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - É uma pequena inter· 
rupção para lhe dizer o seguinte: existe um documento, que eu vejo em mãos 
dos companheiros e eu também o recebi, porque pedi à Secretaria desta Co
missão, que não está assinado, mas se refere a uma presidência que quero in
formar não é a desta Comissão. Este documento que tenho em mãos é um an
tigo acordo das lideranças, que teria havido na êpoca da Reforma" J udiciâria e 
não tem nada a ver com a posição desta Presidência. QUero, apenas, deixar 
isto claro. 

Peco ao nobre Relator Moacyr Dalla que continue a leitura do parecer. 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalle)- Este procedimento encontra-se ao 
abrigo, primeiramente, de vãrios preceitos regimentais que norteiam a 
atuação do Relator e de quaisquer Comissões Mistas, a teor do art. 16 do Re
gimento Comum, art. 154, alínea ue", item 3, e seus §§ 69 e 79, do Regimento 
Interno do Senado, além do art. 49, § 89, do Regimento da Câmara, aplicáveis 
em carâter subsidiário. -

Tal orientação lastreia-se ademais em anterior decisão, que passou a ser 
observada no âmbito das Comissões Mistas, proferida ao tempo do saudoso 
Presidente Petrônio Portella, que lapidarmente assim se pronunciou sobre a 
momentosa questão: 

"Tanto o Regimento Comum (art. 13, parágrafo único, c art, 
16), como o Regimento do Senado (art. 154) e, ainda, o Regimento 
da Câmara (art. 48, § 8•) são unânimes em estabelecer regras sobre a 
conclusão dos pareceres. tanto para o relator quanto para as Comis
sões. 

As normas especiais inseridas no Capítulo III, Seção I, do Re
gimento Comum, que trata da tramitação da Proposta de Emenda à 
Constituição~ embora estabeleçam em seu art. 16 princípios sobre o 
exame da proposta e das emendas pela Comissão Mista, são omissas 
quanto à conclusão do parecer. 

Em vista dessa omissão, deverão ser aplicadas as disposições 
constantes do Título III que estabelecem normas gerais para ostra
balhos da Comissão. 

São do Regimento Comum as Seguinte disposições: 
"Art. 13. . .•.•.....••••..........•.•.•.......••..•..• 
Parãgrafo único. O parecer do relator será conclusivo e conterá, 

obrigatoriamente, a sua fundamentação. 
Art. 16. O parecer da Comissão poderã concluir pela apro

vação total ou parcial, ou pela rejeição da matéria, bem como pela 
apresentação de substitutivo, emendas e subemendas". 

Diante do exposto, a decisão desta Presidência, respaldada no 
estrito cumprimento das disposições regimentais que regulam a ma
têria, ê pelã aCeitação do substitutivo do nobre 'relator, tal como 
apresentado." 

Esta decisão memorãvel da Presidência que, em questão de ordem, tem 
força vinculativa de precedente a ser observado nos casos semelhantes, 
afigura-se incensurâvel tambêm porque o entendimento contrário- alêm de 
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tolher e desfigurar a atuação do Relator e o papel da Comissão Mista- iin
portaria sujeitar o parecer a preceitos que lhe não dizem respeito, antes perti
nentes às propostas de emenda. 

Em outras palavras, confunde-se - por indisfarçâvel tâtica partidária, 
mã fé ou ignorância inescusâvcl - o poder de iniciativa parlamentar para a 
propositura de emendas à Constituição (que estã disciplinado no art. 47, inciso 
I, e § 39, da Lei Maior e para o qual se exige o concurso de um terço de assina
turas dos membros de cada Casa Legislativa) com a faculdade de emendar as 
proposições, reconhecida ao Relator da matéria e, obviamente, à Comissão 
Mista (independente do requisito em questão, com fulcro nos preceitos regi
mentais antes alinhados). 

Totalmente improcedente, por conseguinte, a invocação literal e obtusa 
do art. 76, aliás de redação defeituosa e omissa, mâxime quando retirado do 
contexto dos demais dispositivos aplicáveis à espécie, desde que tal preceito 
não vincula a parte conclusiva ou o decisum do parecer elaborado pelo Rela
tor, nem infirma aquelas normas retromencionadas que lhe asseguram o po
der de emendar as propostas de emenda em exame pela Comissão. 

Por isso que esse art. 76 faz remissão ao art. 75 do Regimento Comum, 
que se refere às propostas de emenda e às emendas apresentadas por um terço 
dos parlamentares perante a Comissão (e no prazo exíguo de oito dias a partir 
de sua instalação)- mas não tem pertinência com o trabalho do Relator, que 
é apresentado a posteriori. 

Tanto mais que o--parecer do Relator ficará sempre na dependência de 
que seja aceito pela Comissão Mista e, destarte, não poderia nem deveria 
atender, por antecipação, ao requisito incidente nos demais casos. 

Infelizmente, a decisão desta Presidência, certa ou errada, adquiriu, em 
se tratando de questão de ordem sobre matéria regimental, contornos termi~ 
nativos e irrecorríveis, e outro caminho não resta ao Relator senão mutilar 
seu trabalho para dar cumprimento ao que S. Ex" houve por bem determinar 
na reunião passada. 

Nessas condições, encaminho à consideração dos ilustres Membros desta 
Comissão .Mista, por intermédio de V. Ex•, a nova redação que proponho ex
clusivamente na parte do voto, mantendo íntegro quanto ao mais o parecer 
anteriormente exarado, por seus jurídicos fundamentos. 

"II- VOTO 

A despeito de reconhecermos a oportunidade e conveniência de 
que fosse adotado um substitutivo único capaz de reunir 11um só 
texto congruente as Propostas de n9s 5 l e 52, bem assim a Emenda 
n9 3, aperfeiçoando-se destarte a técnica legislativa e o conteúdo das 
várias proposições . ora em ex&me; 

à vista do posicionamento contrário e irrecorrível da Presidên
cia desta Comissão em matéria regimental, que limitou o trabalho 
do Relator; 

manifestamo-nos estritamente no sentido da aprovação das 
Propostas de Emendas à Constituição n9s 51 e 52, nos termos da 
Emenda Substitutiva n9 3, de 1980, declarando-se automaticamente 
prejudicadas a Proposta de n~ 53 e as Emendas de n9s 1 e 2. a 

Este, Sr. Presidente, o nosso relatório que encaminhamos a V. Ex" 

O SR. ADERBAL JUREMA - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Pela ordem, concedo a pa
lavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Sr. Presidente, Srs. Membros da Co, 
missãO: 

Apenas uma indagação que desejo fazer ao meu caro colega Moacyr 
Dalla, quanto à pâgina 5 do seu parecer de hoje: "'Nos termos da Emenda 
Substiiutiva n9 3", por que substitutiva? 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla) -Porque não é proposta de emenda 
constitucional, é unia subemenda, tamb!:m do J?eputado Anísio de Souza. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Agora jã entendi. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Perfeito. Eu. gostaria até de 
'fazer uma leitura dCssa Sllbemenda n9 3, porque talvez fosse melhor para faci
litar a compreensão dos caros colegas. 1:: uma emenda à proposta de emenda 
à Constituição. 

Na realidade, consta aqui como sendo emenda, mas é emenda à proposta 
de emenda constitucional. Está na pâgina 7 do avulso, mas deve estar tam
bém no conjunto, que deve ter sido recebido por todos os Srs. MCmbros, das 
emendas oferecidas. 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla)- Para esclarecer alguma dúvida, se 
me permite, Sr. Presidente, devo dizer aos Srs. Membros desta Comissão que 
essl" emenda foi entregue em prazo regimental, oito dias antes do prazo do ca-

lendârio prefixado e com as assinaturas de um terço dos membros da Câmara 
e do Senado. Satisfez plenamente as exigências dos Srs. Deputados e Senado
res com relação à questão de ordem de ontem. A terminologia consta como 

. Emenda n9 3. 

UM SR. CONGRESSISTA (Fora do microfone). 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla)- Sr. Presidente, talvez seja o caso 
de apenas se retirar a palavra substitutiva. A Emenda é de n9 3. 

UM SR. CONGRESSISTA (Fora do microfone)- Ela não é substituti-
va. Se o Sr. Relator adotou a Emenda n' 3 não adotou a emenda substitutiva. 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla)- Ela complementa a Emenda n• 51. 

UM SR. CONGRESSISTA (Fora do microfone)- Isso é outra coisa ... 

O SR. JOSÉ UNS - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Tem a palavra o Sr. Sena
dor José Lins, pela ordem. 

O SR. JOSÉ UNS- Sr. Presidente, apenas para esclarecer que, confor
me o Regimento Comum, Capítulo Ill, das matén'as legislativas, Seção I, da 
Proposta de emenda à Constituição, vê-se no art. 72: ... Encaminhada ao Presi
dente do Senado Federal proposta de emenda à Constituição ... "' Esta €: a ini
cial: .. proposta de emenda à Constituição". Quando chegamos ao art. 75 ve
mos: "Perante à ComiSsão, poderão ser apresentadas emendas ... portanto, 
emendas à proposta de emenda à Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- As Propostas de Emenda 
Constitucional são de n9s 51, 52 e 53. São Propostas de Emenda Constitucio~ 
nal. Depois, de acordo com o art. 75, foram apresentadas três emendas às 
propostas. 

O SR. JOSÉ UNS - Às propostas? 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Apenas às propostas. Ape
nas não existe a: palavra substitutivo. Ela ê uma emenda substitutiva, mas não 
consta isso no Regimento ... 

O SR. JOS:I:: LINS - Ela é substitutiva, mas não é o caso. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Ela ó de fato, mas não é na 
terminologia adotada. Essa Etnenda n9 3 diz o seguinte: 

"Emenda n9 3: 

"Altera o título_ das disposições gerais e transitórias estendendo 
os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e su~ 
plentes até 1983, imprimindo nova redação ao art. 209." 

"Artigo único. O art. 209 passa a viger (ou vigir, estâ aqui, vi~ 
ger mas eu acho que é vigir) termos infra: 

Art. 209. Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos, 
Vereadores e seus atuais Suplentes estender~se-ão até 31 de janeiro 
de 1983, com exceção dos prefeitos nomeados. 

Parãgrafo único. As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores serão realizadas simultaneamente em todo o País, na 
mesma data das eleições gerais para Deputados." 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Tem a palavra, pela or
dem, o Senador Itam~r Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, apenas para dizer que o 
parecer do Sr. Relator, para ficar bem claro, se refere ao que V. Ex" acabou 
de ler: os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefcitos e Vereadores c seus 
Suplentes estender-se-ão até 31 de janeiro de 1983, com exceção dos prefeitos 
nome.ados, e mais o parágrafo único. É apenas isto'? Nada mais? 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - É apenas isso, nada mais. 
S. Ex" o Sr. Relator conclui pela aprovação dessa Emenda n9 3. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Então, eu pediria, talvez, uma nova re
dação, porque o que eu leio aqui é o seguinte: ~'manifestamo-nos estritamente 
no sentido da aprovação das ProPostas de Emendas à Constituição n9s 51 e 
52''- veja V. Ex• que eu quero uma redação bastante clara que explicite essa 
redação- "nos termos da Emenda Substitutiva n9 3, de 1980, declarando au
tomaticamente prejudicadas a Proposta de n9 53 e as Emendas de n'~s 1 e 2". 
Veja V. Ex" que o nobre Relator aprova as Propostas n'~s 51 e 52 e em seguida 
fala numa emenda substitutiva. Então, eu gostaria, Sr. Presidente, que cons
tasse claro aí o que nós estamos aprovando. O nobre Relator poderia ter feito 
o relat6rio final, aprovando a Emenda n' 3 etc., porque realmente, há uma 
dúvida. 
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O SR. RELATOR (Moacyr Dalla) -ti redundância de v. Ex• Nos ter- nação de V. Ex• Hoje, Sr. Presidente, estou perfeitamente coqvencido de que 
mos da Emenda nll\ 3 le acabou. ,o meu yoto estã estritamente dentro dos princípios legais e .regimentais desta 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• aprovou também as Emendas de Casa. E este 0 meu voto. 
n•s 51 e 52. O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, pela ordem. 

o SR. RELATOR (Moacyr Dalla) _ Eu aceitei as em'endas. O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Pela ordem, o nobre Sena-
dor Itamar Franco. 

O SR. ITAMl\R FRANCO - Aceitou as emendas ... (Cruzam-se apartes.) 
O SR. RELATOR (Moacyr Dalla)- Perfeito, nos termos, porque todas· 0 SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) _Eu pediria aos companhei-

elas, Ex•, têm o mesmo objetivo. ros que se lembrassem de que existe uma Presidência e que cabe à Presidência 
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, eu insisto numa redação resolver as questões de ordem levantadas. Então, peço aos companheiros _que 

mais clara. É o direito que nos assiste nesta Comissão por se tiatar de uma não façam discussões· paralel;;ts, porque elas não ajudam a Presidência."' 
matéria que vai demandar possivelmente um recurso à Justiça. Nós temos o Tem a palavra o nobre Senadot"''tãi'frar Franco. 
direito de solicitar, e eu solicito ao nobre Relator, com o maior respeito, que• O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, continuo insistindo na dú-
s'1ia dada maior clareza ao fmal do seu parecer. vida. O nobre Relator chamou de emenda substitutiva. Nem quero discutir a 

o SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) _ Pela ordem tem a palavra expressão emenda substitutiva. Mas não ficou claro se o nobre Relator ape-
0 nobre Deputado Roberto Freire. nas aprovou a l?menda n9 3, porque o seu parecer não é claro. Diz apenas que 

fica aprovada a"Emenda n93. Veja V. Ex•, Sr. Presidente, o parecer, como estâ 
O SR. JOÃO LINJ:IARES- Sr. Presicfei!IO, pediria antes a palavra para aqui, vai trazer dúvidas e jâ'traz. Então, eu perguntaria agora ao nobre Rela-

complementar, só o pedido do Senador Itamar Franco. tor: quál o seu relatório final, o que ele aprovou, afinal, foi a Emenda n9 3 ou 
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Para complementar, an- também aprovou a Emenda n• 51? 

tes tem a palavra o Deputado João Linhares, permita-me nobre Deputado 0 SR. RELATOR (Moacyr palia)_ Nos termos da emenda_ vamos 
Roberto Freire. tirar a palavra substitutiva- nos termos da emenda, acabou, porque todas 

O SR. JOÃO UNHARES - Eu, aditando o pedido do Senador Itamar elas tratam do mêsmo assunto. Eu não posso rejeitar uma emenda ... 
Franco, gostaria que esse esclarecimento fosse feito de viva voz pelo eminente · bl d d ã I O SR. ITAMAR FRANCO- Mas isso aqu1 é pro ema e re aç o. 
Sr· R e ato r· Essa redação precisa ser clara, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Antes vou dar a palavra, (Cruzam-se apartes.) 

para uma questão de,ordem, ao nobre Deputado Roberto Freire. 0 SR. ITAMAR FRANCO_ Eu solicito a v. Ex•, Sr. Presidente se for 
O SR. ROBERTO FREIRE- Eu concordo plenamente cOm a questão o caso, suspender por cin~o minutos a reunião~ para que o nobre Reiator, em 

de ordem levantada ?elo Senador Itamar Franc_:o, mesm.o porque, de acordo contato com V. Ex•, chegue a uma redação adequada, uma redação que possa 
com esse vot~, me smto confuso. O Relator dtz: ••mamiestamo-nos estrita· permitir a nós outros uma anãlise c um voto consciente. 
mente ~.0 sentido da aprovação ~as Propostas de Emenda~ Cons~itui.çã~ n'ls Insisto, Sr. Presidente,~ esperar porque isto possivel~ente vai ajudar. 
51 e 52 que tratam de forma d1versa o mesmo assunto. Ftca me1o d1ficll de Possivelmente nós teremos Q{ie recorrer se for o caso ao Tnbunal maior des
conjugar as duas, porque inclusive uma amplia o mandato estendendo até te País. Confesso que não posso ceder' aos termos do Sr. Rela,tor. 
1983, enquanto uma outra fixa apenas que não haverâ eleições em 1980. 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla) - A Proposta de emenda constitu
cional se completa com a Emenda n9 3. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Não se completa. A emenda substitui. 
Embora, não seja emenda substitutiva, em termosjuddicos, mas a Emenda n'l 
3 veio exatamente para preencher uma lacuna da Proposta de Emenda Cons
titucional n9 51. Portanto, prejudicada deveria estar também a Proposta n9 
51. 

O SR. NILSON GIBSON - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ROBERTO FREIRE- Eu estou confuso e acho que a questão 
de ordem levantada é fundamental. Tanto que é verdade que a Emenda n• 53 
trata da mesma matéria, tem o mesmo ·objetivo, V. Ex• hã de reconhecer. ~ 
sobre o problema das eleições municipais, trata da mesma matéria, mas ela 
estã prejudicada. Prejudicada por quê? Nos estritos termos do Regimento ln-· 
terno, o Relator tem que se cingir às propostas. E o que ele tenta fazer é a 
mesma coisa com lipguagem diversa do que S. Ex• fez ontem, e que foi inqui
nado como ilegal por esta Comissão. O que S. Ex• tenta fazer aqui, usando 
uma emenda substitutiva apresentada, chamada de emenda substitutiva, mas 
uma emenda à proposta, apresentada pelo Sr. Deputado Anísio de Souza, S. 
Ex• tenta fazer desta aproveitando, sem prejudicar outras, as Propostas de 
Emenda Constitucional n9 51, 52 e que tratam a mesma matéria de forma di
-ferente. Eu creio que é importante esclarecer, dar uma melhor redaÇ~o a esse 
voto, porque ele, como estâ, mantém a mesma confusão que ontem originou 
esse adiamento da votação. 

O SR. NILSON GIBSON - Qual a sugestão de V. Ex• na redação? 
Qual o objetivo do Relator? ... 

(Cruzam~se apartes.} 

O SR. ROBERTO FREIRE- única e exclusivamente estou dizendo 
que ao aprovar a emenda, acabou prejudicando as outras. 

O SR. NILSON GIBSON- V. Ex• então estâ defendendo uma coisa 
que nós lutamos para que ... 

O SR. ROBERTO FREIRE- Não. Não estou pretendendo, por favor, 
estou apenas dizendo que por tudo que estã aqui, o que o Sr. Relator quis di
zer é que estâ aprovada essa Emenda n~ 3, que foi lida pelo ilustre Presidente, 
certo? E estão prejudicadas todas as outras emendas. 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla)- Sr. Presidente, eu senti ontem, es
tava consciente de que estava agindo certo, mas cedi aos ditames da determiM 

O SR. NILSON GIBSON - Qual é então a sugestão de V. Ex•? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou pedir ao Sr. Presidente que suspen
da a reunião por S minutos e em conversa com o nobrc.Rclatortentechegar a 
uma redação que possa ser interpretada devidamente pela Comissão. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Sr. Presidente, peço a palavra pela Ór
dem. 

(Cruzam-se apartes.) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Com a palavra, pela or
dem, o nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Sr. Presidente, tinha razão ... 
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Pediria aos Srs. Congres

sistas que quando falassem, falassem no microfone, pedindo a palavra em 
questão de ordem, para que todos ouvissem c não ficassem em. discussões pa
ralelas. Caso contrário, é: impossível prosseguir esta reunião. Com a palavra, 
o Senador Acjerbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA -Tinha razão um poeta repentista de mi
nha terra quando dizia que a Língua Portuguesa tinha sido feita justamente 
pa~a trazer maior confusão aos poetas, tão dificil era ela no seu uso. Aqui o 
espfrito desse parágrafo poderia sofrer uma ligeira modificação que resolveria 
o problema suscitado pelos nobres companheiros da Oposição. 

Em verdade, e eu pediria a atenção do Sr. Relator para as minhas pala~ 
vras, em verdade, o Sr. Relator definiu-se pela Emenda n9 3, porque, a seujuíM 
zo, a Emenda n9 3 reúne, soma, o espírito de todas as outras que .não se cho· 
cam, do ponto de vista de idéia, não se chocam com a n9 3, todas elas. 

Então, eu sugeriria que o Sr. Relator dissesse que: "manifestando-me 
pela aprovação da Emenda n9 3, porquanto ela reúne o que consta das emen~ 
das tal e tal, que ficam prejudicadas", uma coisa assim. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Exatamente. Senador 
Aderbal Jurema, acho que inclusive V. Ex• deu a linha de solução para o 
problema. Queria chamar a atenção desta Comissão justamente·para os ter
mos da Emenda n9 51, Srs. Deputados e Srs. Senadores, do nobre Deputado 
Anísio de Souza que diz: 

'
6 Altera o título das disposições gerais e transitórias estendendo 

os mandatos atuais de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores até 
I 982, imprimindo nova redação ao art. 209." 
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Como a subemenda ê de extensão apenas do prazo, portanto o espírito é 
prorrogacionista, digamos assim, a Subemenda n~ 3 não representa o mesmo 
que diz a Proposta de Emenda n9 51. Se dissesse, não haveria inclusive a sua 
necessidade. Parece-me que, se o Relator concordar, a idéia proposta pelo Se-. 
nadar Aderbal Jurema, resolveria o problema. Em todo o caso, proporia à 
Comissão a suspensão da reunião por 5 minutos para que tentássemos acertar 
esses pontos. (Pausa.) Estã, então, suspensa a reunião por 5 minutos. 

(A reunião foi suspensa às 16 horas e 35 minutos e reaberta às 16 
horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Aib~o Goldman) -A nova redação proposta 
pelo Sr. Relator é a seguinte, no seu voto: 

uconsiderando a convergência dos objetivos e idêias, constan .. 
tes das Propostas nts 51 e 52, que se consubstanciam na redação da 
Emenda n~ 3, somos pela aprovação desta Emenda nt 3, assim for .. 
mulada: 

O art. 209 passa a vigir bons termos infra: 
Art. 209. Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice .. Prefeitos, 

Vereadores e seus Suplentes estender·se .. ão \lté 31 de janeiro de 
1983, com exceçã.o dos Prefeitos nomeados. 

Parágrafo único. As eleições para Prefeitos, Vico-Prefeitos e 
Vereadores serão realizadas simultaneamente em todo o País, na 
mesma data das eleições gerais para Deputados, ficando regimental
mente prejl!dicadas as Emendas nt l e 2, e a Proposta de Emenda à 
Constituição n• 53, todas de 1980." 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ficou mais clara e nos permite agora vo
tar contra, conscientemente. 

UM SR. CONGRESSISTA- Nem assim V. Ex• vai votar a favor? 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Portanto, me parece que o 
processo de discussão sob o controle dessa emendajã se deu e nós temos ago
ra apenas de tratar do processo de votação. 

Como foi determinado, como foi decidido, e como é do conhecimento da 
Comissão, a votação serã feita dividindo-se o parecer em duas partes. Na pri .. 
meira fase votar-se-ã a questão levantada da constitucionididade, a partir do 
requerimento assinado pelo Senador Itamar Franco e pelo Senador Mendes 
Canale, que procura obstar o encaminhamento da proposta constitucional, 
baseado no art. 47 da Constituição. Os Srs. Congressistas vão ter que votar, 
portanto, nesta primeira fase, pela constitucionalidade da emenda, ou seja, 
pela sua continuidade de tramitação na Casa ou contra a constitucionalidade 
ou seja, pela paralisação do seu prosseguimento. ~ numa segunda fase, pelo 
mérito ou não da matéria, neste caso da Emenda n'il 3. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Com a palavra, pela or
dem, o Deputado Antônio Mariz. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente, no momento em que se vai 
iniciar d'processo de votação, creio que a minha questão de ordem~ oportu .. 
na. Ela estã baseada no art. 10, do Regimento Comum em seu§ lt e diz repei .. 
to à composição desta Comissão Mista. Foram feitas hoje algurrias substi
tuições, a do Deputado Jorge Arbage pelo Deputado Brabo de Carvalho; a 
dos Deputados Anísio de Souza e Henrique Brito p~los Deputados Edison 
Lobão e José Amorim; a do Senador Humberto Lucena, que tomou o lugar 
do Senador Pedro Simon e a do Deputado Júlio Costamilan, substituído pelo 
Deputado Rob~o Freire. 

Observan(jo os oficias de comunicação feitos nos t~_rmos do§ l'~, do art. 
10, que diz que os Líderes poderão indicar substitutos, verifico que a segunda 
parte desse parágrafo não foi cumprida no que diz respeito aos integrantes da 
Comissão do PDS, refiro-me às substituições de hoje. 

O § 19 diz o seguinte: 

.. Os Líderes poderão indicar substitutos nas Comissões Mistas 
medhinte oficio ao Presidente do Senado que farâ a respectiva desig
nação." 

Isto ê, a designação é feita pelo Presidente do Senado. 
Ora, a substituição do Deputado Brabo de Carvalho foi feita pelo Sena

dor Passos Pôrto, que é Suplente de Secretário da Mesa; as substituições dos 
Deputados Edison Lobão e Josê Amorim, da mesma foirna, pelo Senador 
Passos Pôrto, enquanto que a substituição do Senador Pedro Simon e a subs
tituição do Deputado Júlio Costamilan foram despachadas regimentalmente 
pelo Presidente do Senado, Luiz Viana, e pelo seu V ice-Presidente, portanto 
substituto eventual, Senador Nilo Coelho. 

Ora, Sr. Presidente, tenho cm mãos aqui um exemplar do Didrio do Con .. 
gresso Nacional, que discrimina a compoSição da Mesa do Senado que é com. 

posta pelo Presidente Luiz Viana; 1~-Vice-Presidente, Nilo Coelho; 29-Vice
Presidente, Dinarte Mariz; 1 , .. secretário, Alexandre Costa; 29-Secretârio, 
Gabi-iel Hermes; 39-Sccretãrio, Lourival Baptista; e 49-Secrctârio, Gastão 
MUller. Suplentes de Secretário, Jorge Kalume, Benedito Canelas e Passos 
Pôrto. 

Entendo, por conseguinte, Sr. Presidente, que a designação feita é irregu
lar porque infringe o disposto no§ I• do art. 10 que atribui ao Presidente do 
Senado, e a ninguém mais, o poder de designar substitutos para as Comissões 
Mistas. 

Evidentemente, um Suplente de Secrctârio jamais poderia assumir as 
funções que, no caso, são de ordem administrativa c não se referem absoluta
mente à presidência ou não de sessões do Senado ou do Congresso Nacional 
porque, evidentemente, para presidir sessões do Senado, até, como isso ocor
re, o mais velho dos Senadores presentes pode fazê-lo, na ausência dos 
membros c.ia Mesa. ~claro que o art. lO refere-se às atribuições administrati
vas do Presidente do Senado e estas só por ele podem ser exercidas ou por seu 
substituto legal, no caso o l'~' .. Vice-Presidente, Senador Nilo Coelho e nunca 
por um Suplente de Secretário. Os Secretãrios da Mesa não têm atribuição re
gimental para designar substitutos nas Comissões Mistas. 

Esta é a questão de ordem, Sr. Presidente, que se for aceita, resultará, na
turalmente, no impedimento dos substitutos de participarem desta votação. 

O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, peço a palavra para contra
ditar. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Para contraditar, concedo 
a palavra ao nobre Deputado Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, a questão de ordem do nobre 
Deputado Antônio Mariz, a meu ver, não tem procedência.~ Presidente do 
Senado aquele que estâ no exercício, na função. Esta Comissão ~muito im~ 
poftante, mas o Plenário do Congresso Nacional, suponho, é talvez., mais im~ 
portante do que o Plenãrio desta Comissão e um Suplente da Mesa do Sena
do tem poderes para presidir o Plenário do Congresso Nacional. Ora, se ele· 
pode o mais, não pode o menos? O Presidente Passos Pôrto presidiu a sessão 
do Congresso Nacional e comunicou, no exercício da Presidência do Con .. 
gresso Nacional, a substituição e o cumprimento dos dispositivos rcgimen .. 
tais. 

Por isso, considero que não tem nenhum cabimento a questão de ordem 
levantada pelo nobre Deputado Antônio Mariz. A substituição foi lida na 
sessão do Congresso Nacional, realizada hoje, pelo Presidente Passos Pôrto 
que se encontra aqui presente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Antes da decisão, gostaria 
de consultar a Secretaria da Comissão, se a substituição que foi feita, assina .. 
da pelo Senador Passos Pôrto, foi feita quando o Senador Passos Pôrto presi .. 
dia ao Congresso Nacional. 

Vou fazer esta consulta enquanto dou a palavra, para uma questão de 
ordem, ao Deputado Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Queria apenas complementar a questão 
de ordem levantada pelo Deputado Antônio Mariz. A contra .. argumentação 
apresentada pelo Deputado Edison Lobão carece de fundamentos c por uma 
coisa muito simples.~ que o exercício da Presidência, em sessões do Congres
so, do Senado ou da Câmara, pode ser exercido por qualquer Senador ou por 
qualquer Deputado, que não tenha ne-nhum mandato para a Mesa, nem mes
mo para a suplência. 

~ conhecido que, quando na ausência de qualquer representante da 
Mesa Diretora ou de seus suplentes, o mais velho, o Senador, ou Deputado 
mais velho, poderã presidir a sessão, nem por isso ele pode substituir a Presi .. 
dência da Casa nos atas administrativos e este caso de designação de 
membros para a Comissão é um ato que, expressamente determina o Regi .. 
menta, é atribuição do Presidente ou dos seus substitutos, não daquele que 
eventualmente exerce a Presidência de uma sessão do Congresso • 

O que exige o Regimento é que essa designação seja feita pelo Presidente 
da Casa, pelo Presidente eleito ou por seu substituto legal ou seus substitutos 
legais. Os Suplentes da Mesa, aqui está claro no Regimento, não podem, em 
hipótese alguma, substituir o Presidente do Congresso Nacional naqueles 
atôs administrativos, naqueles atas que o próprio Regimento exige. São Su
plentes de Secretários, não são Suplentes da Presidancia. 

Creio que a questão de ordem levantada pelo Deputado Antônio Mariz 
tem toda a fundamentação regimental e creio que a PresidCncia adotaria 
como correta porque ê a que melhor atende aos reclamos do próprio Regi .. 
menta. 

O SR. ALB~RICO CORDEIRO- Sr. Presidente, peço a palavra para 
contraditar. 
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra, para 
contraditar, pela segunda vez, ao nobre Deputado Albêrico Cordeiro. Só que: 
depois disso vou solicitar aos Srs. Senadores e Deputados que não apresen
tem questão de ordem sobre a mesma matéria para que possamos decidir. 

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO- O Senador Passos Pôrto designou 
outros substitutos para outras Comissões Mistas e o riSco que se corre, dentro 
da preliminar -do Deputado Antônio Mariz é que se tenha que parar, hoje, 
todo o trabalho das Comissões. O Senador Passos Pôrto fez outras desig
nações e o Senador Passos Pôrto, que está aqui, seria melhor testemunho. 

O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, para esclarecer esta questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Diria que é desnecessârio o 
testemunho do próprio Senador Passos Pôrto, primeiro porque a Secretaria 
nos informa que realmente foi feita a substituição pelo Senador Passos Pôrto 
quando ele presidia a sessão do Congresso Nacional. Em segundo lugar, por
que coincidentemente, eu estava presente e lembro agora de ter ouvido a 
substituição do Deputado Jorge Arbage pelo Deputado Brabo de Carvalho. 

O art. 10 realmente, estipula, no seu§ 19, que os Líderes poderão indicar 
substitutos nas Comissões Mistas, mediante oficio ao Presidente do Senado 
que farã a respectiva designação. 

Vamos recorrer ao Regimento Interno do. Senado que estabelece no seu 
Título III Da Mesa, no Capítulo I, Da Composição: 

CAPITULO I 
Da Composição 

Art. 50. A Mesa se compõe de Presidente, 2 (dois) Vice
Presidentes e 4 (quatro) Secretârios. 

§ I 'i' Os Secretários substituir-se-ão conforme a numeração or
dinal e, nesta ordem, substituirão o Presidente, na falta dos Vice· 
Presidentes. 

E diz no seu § 49: 

§ 4• Não se achando o Presidente e seus substitutos legais, in
clusive os Suplentes, assumirá a Presidência o Senador mais idoso. 

Portanto, o Suplente que ê o Suplente de Secretário, na falta do Presi
dente do Senado, o substitui na Presidência da sessão. 

É evidente que nós poderemos procurar, dentro das atribuições da Presi
dência, algumas de suas atribuições que fossem privativas e olhando o Regi~ 
mento Interno do Senado Federal, na realidade, não nos consta nenhuma 
atribuição do Presidente que lhe seja privativa, ou seja, em que seja insubsti
tuível. 

Nestas condições, só podemos entender, na interpretação do Regimento, 
é de que os outros Membros da Mesa, inclusive os Suplentes, o substitui em 
quaisquer funções, jâ que não há nenhuma atribuição que seja privativa do 
Presidente e só podendo ser exercida por ele. 

Desta forma, me parece que não cabe a questão de ordem do Deputado 
Antônio Mariz e me parece que essa substituição foi feita dentro do Regimen
to, a menos entendimento em contrário. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente, sem absolutamente preten
der discutir com--a· Presidência, nem contestar sua opinião, gostaria de 
lembrar apenas a distinção que fiz ao colocar a questão de ordem entre as 
funções próprias da presidência da sessão e as funções administrativas do 
Presidente do Senado. 

Perguntaria- a- V. Ex•, apenas para estabelecer as analogias e as discre-
pâncias necessárias, se o mais velho dos Senadores pode assinar um contrato 
de obras, por exemplo, do Senado. Se ele o substituiria, na ausência do Presi~ 
dente do Senado, para assinar um grande contrato de obras para a cons· 
trução de um grande auditório ou de um anexo do Senado. Evidentemente, 
que este dispositivo se refere à sessão do Senado. Também seria absolutamen~ 
te contrário à técnica legislativa e não seria de admitir que o Regimento do 
Senado o incorporasse, que a lei falasse em Presidente e não em Mesa. A atri· 
buição não é da Mesa do Senado, é do Presidente do Senado, e não da Mesa. 
O mais velho dos Senadores presentes preside uma sessão. O mais velho dos 
Senadores presentes no prédio do Senado assina um contrato de obras, por 
exemplo, assina uma nomeação de um funcionário, pratica um ato adminis
trativo? Evidentemente não, por isso insisto em que ê forçoso distinguir entre 
a Presidência de uma mera sessão e as atribuições administratiVas intranSferí· 
veis do Presidente do Senado .. 

O SR. (fora do microfone)- V. Ex• parece que quer confundir a pessoa 
física com a pessoa jurídica. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Nobre Deputado Antônio 
Mariz, eu compreendo qu.e a questão de ordem levantada por V. Ex• realmen-

te é uma questão de ordem que suscita dóvidas, inclusive naqueies que estão 
analisando e respondendo esta questão de ordem. 

Eu queria levar o seu raciocínio um pouco mais adiante ... 

O SR. ANTONIO MARIZ- Inclusive, Sr. Presidente, o Regimento, no 
parágrafo citado, I 'i' do ;trt. 1 O, não diz absolutamente que essa designação se 
faz em sessão, não diz isso, não precisa por isso mesmo, porque é uma atri· 
buiçãO administrativa, se fosse uma atribuição do Pr~sidente do Senado, en· 
quanto Presidente de uma sessão, estaria no Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) -~Agora, se nós admitirmos 
que na hipótese de um ato desse tipo, ele não poder ser substituído por um Se
cretário ou por um Suplente, nós deveríamos admitir também que ele não po· 
deria ser substituído nesse ato nem pelo Vice--Presidente, jâ que ao Vice-
Presidente, no art. 55, compete substituir o Presidente nas suas faltas ou im· 
pedimentos. Coincide a interpretação com o§ 4<~ d_o art. 50: "Não se achando 
presentes o Presidente e seus substitutos legais, inclusive os Suplentes, assu· 
mirâ a Presidência o Senador mais idoso." 

O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente, estou pronto a concordar. 
que nem o V ice-Presidente possa substituir. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Se isto fosse real, nós teria
mos provavelmente que fazer outras modificações, inclusive. Adotar o cri
tério de V. Ex•, que admito razoável, nós teríamos então que cancelar uma 
série de substituições que Toram feitas desde o primeiro momento, inclusive, 
outras substituições feitas nessa sessão pel'? Vice-Presidente Nilo Coelho. 

O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, gostaria de lembrar a V. Ex• 
que estamos discutindo atribuição do Presidente, quando a atribuição ê do 
Líder. O Líder é que tem atribuições de indicar substituições e não o Presi
dente. O Presidente homologa a decisão, a indicação é do Líder, seja ele quem 
for. A competência é do Líder do partido de indicar os membros da Comissão 
Mista. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Senador Passos Pôrto, aí o 
raciocínio de V. Ex• peca. Esta substituição ne~ssita de dois atos. O§ }'i' diz 
que "os Líderes poderão indicar substitutos nas ComissõeS Mistas",- este é 
o primeiro ato - -"mediante oficio, ao Presidente do Senado" - segundo 
ato: ••que farâ a respectiva designação". 

O SR. PASSOS PORTO - Ele apenas homologa. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Ele apenas homologa, mas 
homologa. Ele tem que designar, ele tem que fazer a designação. Se ele não fi
zer a designação, o ato não se completa. Pode-se levantar uma questão de or
dem com o trato da Presidência_, evidentemente, mas a designação terâ que 
ser feita de acordo com o Regimento. 

O SR. ED!SON LOBÃO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Tem a palavra, pela or
dem, o nobre Deputado Edison Lobão. 

o SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, em primeiro lugar, v. Ex• jâ 
decidiu a questão de ordem. 

Em segundo lugar, o Deputado Antônio Mariz, levanta uma nova ques
tão de ordem que diz respeito a obras do Senado, anexos do Senado, da CâM 
mara que não estão em causa, são assuntos que não estão em causa nesta ses
são. 

Eu pediria a V. Ex' que desse prosseguimento à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Srs. Deputados, vão-me 
permitir apenas a complementação da questão de ordem do nobre Deputado 
Antônio Mariz. 

Várias substituições foram feitas, nem todas foram feitas pelo Presidente 
Luiz Viana Filho. Várias substituições foram feitas por outros Membros da 
Mesa. 

Isso configuraria um ato de nulidade, inclusive de todas as reuniões por* 
que o número que foi dado às reuniões anteriores, foi dado com a presença de 
Deputados e Senadores substituídos por atos que não foram do Senador Luiz 
Viana Filho. 

Por isso, se essa questão de ordem fosse levantada anteriormente, ela po
deria, talvez, ser respondida de uma forma diversa, mas, neste instante, neste 
ato, nós não poderemos responder diversamente, sob pena de aceitarmos a 
ilegalidade de todos os atos que foram cometidos até o momento. Estã a nos· 
sa decisão. 

Em votação a preliminar de constitucionalidade levantada pelo Senador 
Itamar Franco, pelo SenadOr Mendes Canale, e que ê objeto do parecer do 
Senador Moacyr Dalla. 
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Aqueles que foram favoráveis ao parecer, quanto à constitucionalidade 
da matéria, ou seja, ao seu prosseguimento na Casa, deverão responder sim, 
os que forem contrários deverão responder não. 

'\. votação é nominal, segundo requerimento que o Senador Aderbal Ju
rema fez no dia de ontem. 

(Procede-se a chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- O resultado da votação é o 
seguinte: "votaram SIM 12 Srs. Membros desta COmissão Mista; votaram 
NÃO 9 Srs. Membros desta Comissão Mista. 

Antes de anunciar o resultado finai, 12 votos a 9, concluindo pela consti
tucionalidade da matéria, cu gostaria de usar da palavra. 

O SR. (Fora do microfone)- ... Nilo, Sr. Presidente, não se pode des
prender a preliminar do mêri~o ... 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Nobre Deputado, estamos 
em regime de votação da primeira fase. Votamos a primeira fase quanto à 
constitucionalidade e foi aprovada a constitucionalidade por 12 votos contra 
nove. 

No entanto, eu tenho pleno respeito por esta Comissão, pelas decisões da 
Comissão, ela é soberana e eu não tenho porque me colocar contrariamente a 
uma decisão da Comissão. 

No entanto, assim . como tenho respeitado e respeito as decisões de Co
missão, eu peço a V. Ex•s que respeitem a minha decisão, no sentido de não 
presidir urna Comissão Mista que trata de prorrogação de mandatos c que 
aprova a constitucionalidade dessa matéria. Ela violenta aquilo que eu pen
so, nC$te momento, não como presidente, evidentemente, mas como Deputa
do, como· homem, como político. Ela violenta aquilo que eu penso e cu enten
do, pois, que eu não tenho, neste momento, mais condições ê-ticas, condições 
morais, condições pessoais para dar continuidade a esta Presidência de Co
missão. 

Com todo respeito aos Srs. Me!Jlbros desta Comissão, é uma atitude pes
soal, eu quero que V. Ex•s entendam como atitude pessoal minha, como uma 
atitude de foro íntimo, não prejudicará sem dúvida o andamento dos traba
lhos desta Comissão, já que, neste momento, eu entrego ao meu Vice
Presidente, meu companheiro, ilustre Deputado Nilson Gibson a continuida
de dos trabalhos desta Comissão, renunciando, pois, aos trabalhos desta Pre
sidência, me colocando como um simples membro da Comissão, como são 
todos os Deputados e Senadores desta Casa. (Pah)l.as.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Infelizmente, Srs. Membros 
da Comissão, assumimos a Presidência. 

Discordamos inteiramente da maneifã. de proceder do nobre Deputado 
Alberto Goldman. Acredito até que numa maneira, que·só podemos acreditar 
publicitãria, tenba pretendido ... (Cruzam-se apartes) 

Srs. Membros desta Comissão, colocamos em votação o mérito. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Peço a palavra, Sr. Presidente, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Já está em fase de votação, 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• não pode fazer isso. V. Ex• vai 
presidir, por obséquio, dentro do maior respeito. 

O SR. PRESIDENTE (:Nilson Gibson) - Peça a palavra para encami
nhar a votação, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não ê para encaminhar a votação, pedi a 
palavra pela ordem a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson)- Concedida a palavra a V. Ex• 
pela ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado. 
Sr. Presidente, considerando que foi suscitada uma preliminar que invia: 

biliza a tramitação da matéria legislativa teridente a prorrogar mandatos ele
tivos, com base no disposto no art. 47, § 1' da Constituição Federal, conside
rando, ainda, que após os exaustivos estudos c debates levados a termos no 
âmbito desta Comissão não foram apresentad-os argumentos jurídicÔs q uc 
pudessem ínfirmar a tese sustentada com respaldo na melhor doutrina, nos 
próprios precedentes congressuais e no reiterado pronunciamento do Supre
mo Tribunal Federal, resta~nos tão~somcnte, Sr. Presidente, e para manter
mos fiéis ao juramento feito por ocasião da posse e que, neste instante, recor· 
do à Casa "Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do Pals, desem
penhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o povo me conferiu e sus
tentar a união, a integridade e a independência do Brasil", respeitar, então, 
Sr. Presidente, o juramento feito por ocasião da posse, não emitirmos qual
quer manifestação a respeito da matma que, no nosso entendimento, não.po-

derâ ser objeto de deliberação. Não é iUcito à Maioria, no âmbito da Comis
são, compelir a Minoria a praticar ato ilegal e arbitrário, contra a expressa 
determinação da Lei Maior. Isto jamais nós faremos. 

O SR. EDJSON LOBÃO- Peço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem. 

SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson)- Tem a palavra, para contraditar, 
o nobre Deputado Edison Lobão. 

(Cruzam-se apartes) 

O SR. (Fora do microfone)- Não hã questão de ordem alguma. Sr. Pre
sidente, S. Ex• estâ anunciando uma decisão dele. Coloque em votação a ma
téria. 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Em votação. 
Os Srs. Parlamentares que aprovam o voto do Relator, permaneçam sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. (Fora do microfone)- V. Ex• tenha paciência ... 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson)- Srs. Parlamentares, agradece
mos ... 

O SR. (Fora do microfone)- Sr. Presidente, é uma vergonha o que V. 
Ex• está praticando. 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson)- Votação nominal é o que V, 
Ex• pede? 

O SR. ANTONIO MARIZ- Peço a palavra, Sr. Presidente, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedida a palavra, para 
uma questão de ordem, ao ilustre Deputado Antônio Mariz. 

O SR. ANTONIO MARIZ - Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 
A decisão que vem de ser tomada pela Comissão fere frontalmente a 

Constituição em vigor, quando atinge a organização federativa, a República e 
o sistema de representação democrática. 

Os fundamentos da decisãO que estamos tomando nesta hora são os mes
mos que inspiraram-o Deputado Milton Campos, no seu parecer proferido no 
projeto de prorrogação de mandatos do Deputado Esmerino Arruda, em 
1957: 

·~Não podemos compactuar com esta decisão que revela uma 
açã.o ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição e que náda mais é 
do que uma manifestação de força de uma maioria que se divorciou 
do sentimento nacional." 

Digo sem qualquer desrespeito aos que integram a Bancada do PDS, 
mas traduzo o sentimento que nos domina neste momento, em face desta deli
beração com a. qual, em n~nhum momento, permitiremos nosso acumplicia
mento, que nos retiramos, tálnbém, para que não constem entre os que assim 
atentaln contra a República e contra a Democracia rePresentativa, a presença 
dos Deputados do Partido Popular. (Palmas.) 

O SR. JOSÉ LINS- Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a palavra ao ilustre 
Senador José Lins. 

O SR. JOSÉ LINS -Ainda ontem, fizemos aqui uma referência de que 
há um Direito Coi:tstitucional do Parlamento de emendar a Constituição e a 
Constituição não fàZ distinção a respeito de emendas de modo a excluir a ma~ 
têria referente a esta tratada nesta Comissão. 

Ontem· fez-se referência, do lado da Oposição, a mandatos mais ou me-
nos representativOS~-Con:lo se houvesse distinção de poder de mandatos entre 
alguns representantes do povo nesta Casa. 

O nobre Senador Pedro Simon fez ·ainda referancia à Oposição mal trata
da e'injustiçada, quando tudo o que hâ é o embate das forças democráticas, 
cujo único caminho é encontrar a decisão~ a traves do voto, sem o que perde .. 
mos as bases do próprio processo da Democracia. 

O que vemos, Sr. Presidente c Srs. Membros desta Comissão, e a fuga 
exacerbada .do processo democrático de decisão e o autojulgamento da Opo .. 
sição, pelo simples fato de perder por um processo normal, democrático para 
a Maioria, de não querer aceitar esse processo. Isto constitui, realmente, uma 
pena, pois que em nada ajuda a aperfeiçoar o processo dcmocrâtico brasilci~ 
ro. 

Nós só temos que anotar essa posição da Oposição, mas não podemos 
abrir mão do direito da Maioria, que é o direito sagrado, que constitui a base 
do próprio processo democrático. Muito obrigado~ 
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O SR. BRABO DE CARVALHO- Peço a palavra, So. Presidente, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson)- Com a. palavra o nobre Depu
tado Brabo de Carvalho, pela ordem. 

O SR. BRABO DE CARVALHO - Sr. Presidente, ouvimos perfeita
mente quando o ex-Presidente desta Comissã_o, nobre Deputado Goldman, 
declarou, no exercício da Presidência plena, em votação as matérias que jã ti
nham sido objeto de discussão, sendo que o processo de votação se iniciaria 
por uma preliminar, processo de votação de uma matéria sobre a qual existia 
uma preliminar. 

Conseqüentemente, iniciada a votação, me parece que, regimentalmente, 
não cabe questões de ordem durante o processo de votação. 

Além do mais, nenhuma questão de ordem foi_suscitada a V. Ex•, no sen
tido de se observar alguma norma regimental. Tanto que nenhum Parlamen
tar indica a V. Ex• o dispositivo sobre o qual levanta a questão de ordem. 

E apenas uma manifestação de imprensa, como bem diz V. Ex•, pública e 
que não pode impedir a continuação do processo de votação, jâ iniciada no 
período em que estava na Presidência o ex-Presidente Deputado Goldman, e 
que V. Ex•, para cumprir o Regimento, só cabe continuar, nesta segunda par
te, a votação do principal, jâ que na preliminar foi aprovada a constituciona
lidade. Agora vamos ao mérito da proposição. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Alberto Goldman, pela ordem. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN- Sr. Presidente, há poucos momentos, 
eu me situava na posição de V. Ex•, tendo procurado levar esta Comissão, na 
Presidência, da melhor forma possível, respondendo às questões de ordem, 
procurando fazer com que ela estivesse perfeitamente dentro do Regimento e 
da Consfituição. Só não dei continuidade à minha presença aqui, porque não 
quero apor minha assinatura, não quero que ela fique nos Anais desta Casa, 
quem sabe, lembrando .. se ad eternun, de ter presidido a reunião de uma Co
missão Mista que aprovou uma prorrogação de mandatos. E. uma decisão de 
foro íntimo minha. 

Anunciei a V. Ex• que me sentaria neste plenário mas, neste momento, 
acompanho como simples Deputado agora, do Partido da Oposição, do Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro, acompanho a minha bancada na 
sua retirada deste plenário. 

O SR. ED!SON LOBÃO- Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a palavra, pela or
dem, ao ilustre Líder do PDS, Deputado Edison Lobão. 

O SR. ED!SON LOBÃO- Sr. Presidente, esta Comissão foi constitui
da para examinar proposta de emenda constitucional que visa o adiamento 
das eleições municipais marcadas para este ano. Foi composta por represen
tantes do PDS e representantes da nobre Oposição no Congresso Nacional. 
Os representantes todos, quando aqui chegaram, sabiam que se tratava exata
mente do adiamento das el~ições municipais, e todos aceitaram a indicação 
de seus nomes para participar desta Comissão. 

O Deputado Alberto Goldman aceitou sua eleição para a Presidência da 
Comissão e presidiu-a durante todos estes dias, e devo até dizer que a presidiu 
bem. Mas, no instante em que se procede a primeira votação quanto à consti~ 
tucionalidade ou não das emendas e aprovada, pela maioria desta Comissão, 
a constitucionalidade, S. Ex•, num gesto naturalmente publicitârio, renuncia 
à presidência. Mas sucede que S. Ex• participou de todo o processo de enca
minhamento de discussão e até de votação e decidiu judiciosamente questões 
de ordem. Entendo, por conseguinte, que a renúncia de S. Ex• foi muito tar
dia. A renúncia deveria ter sido feita no instante até da indicação de seu nome 
para compor a Comissão, porque a Comiss.Jo tinha um fato determinado a 
examinar, mas se S. Ex• não renunciou nesse instante, que o fizesse antes, até, 
da primeira votação. 

Sr. Presidente, estamos diante, apenas de um fato político. A Oposição. 
que é minoria nesta Casa e que vai, por decisão do povo brasileiro, continuar 
minoria, não aceita jamais perder. A Oposição quer ser maioria sendo mino-
ria. 

Portanto, Sr. Presidente, lamento que a Oposição se tenha encaminhado 
pelos rumos da renúncia. Nó_s da Maioria não renunciamos nunca aos nossos 
deveres. 

O SR. HENRIQUE BRITO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson)- Com a palavra, pela ordem, o 
nobre Deputado Henrique Brito. 

O SR. HENRIQUE BRITO .,..- Sr. Presdiente; Srs. Deputados, quero, 
neste instante, trazer ao conhecimento de V. Ex• como um ·dos modestos au
tores-da Emenda Constitucional n9 52, que no seu bojo expressa a coinciden
cia dos mandatos eletivos para os Srs. Prefeltos e Vice-Prefeitos e Vereadores, 
para encerrar no dia 31 de janeiro de 198~, de forma dem~rãtica, municipa
lista, que acato a decisão do meu Partido e do Sr. Relator Çesta mat6ria, 
sobre a convergência dos_objeti'vos da minha proposta com a'"'Proposta n~? 51, 
de autOria do nobre Deputado Anisio de Souza, complc:Ínentada atravál da 
Emenda n9 3, que apenas inovava ou que inovava apenas e acrescia os objeti
vos da nossa Emenda n9 52 com a expressão Suplente de vereador. Por conse
guinte, não tinha porque negar o acordo que foi feito e celebrado entre a mi
nha pessoa como parlamentar e Ptesidente da Associação Brasileira de Mu
nicípios para com o autor, Deputado Anísio de Souza. Muito obrigado a V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Em votação. 
Os que votam Sim, aprovam o parecer do Relator na questão do m&-íto e 

os que votam Não, são contra o parecer do Sr. Relator. A Secretãria vai pro
ceder à chamada nominal dos Srs. Parlamentares. 

(Procede-se à chamada para votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) -O resultado da votação é o se
guinte: votaram sim onze Srs. Congressistas. 

Peço aos Srs. Parlamentares para assinarem o parecer. Muito o,brigado. 
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às' 17 horas e 45 minutos,) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à Consti
tuição n's 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 2S de 1980-(CN), que "alteram dlspooltlvos 
da Constituição Federal no que se refere a arrecadaçio do Imposto !obre a Cir
culação de Mercadorias nos Municípios" 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 1980 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezessete horas, na Sala .. Clóvis Bevílacqua", presentes os Senhores Sena
dores Passos Pôrto, Lomanto Júnior, Josê Lins, Jutahy Magalhães, Jorge Ka
lume, Bernardino Viana, Itamar Franco, Cunha Lima, Pedro Simon, Evelâ
sio Vieira, Leite Chav.es e Deputados Francisco Benjamim, Alberto Hoff
mann, Jorge Arbage, Evaldo Amaral, José Carlos Fagundes, Milton Bran
dão, Nivaldo Krüger, Hêlio Duque, Pedro Sampaio Celso Carvalho e Ge
túlio Dias, reúne-se a Comissão Mista·do CongressO Nacional, incumbida de 
estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n9s 16, 20, 21, 
22, 23, 24 é 25, de 1980-(CN), que "alteram dispositivos da Constituição Fe
deral no que se refere a arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mer
cadorias nos Municípios". 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Itamar Franco, que solicita, nos termos regimentais, a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica hayer recebido oflcios da Li
derança do Partido Democrático Social-PDS, no Senado, indicando os Se
nhores Senadores Passos Pôrto e José Lins para substituírem os Senadores 
Helvídío Nunes e Vicente Vuolo; da Liderança do Partido Democrãtico 
Social-PDS) na Câmara, indicando os Senhores Deputados Francisco Benja
mim e Josê Carlos Fagundes, para integrarem a Comissão em substituição 
aos Senhores Deputados Adhemar de Barros Filho e Igo Losso, e, a substi
tuição do Deputado Claudino Sales pelo Senhor Deputado Jorge Arbage; da 
Vice-Liderança do partido Trabalhista Brasileiro~PTB, na Câmara, indican
do o Senhor Deputado Getúlio Dias em substituição ao Deputado José Fre
jat; da Vice-Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasíleiro
PMDB, na Câmara, indicando o Senhor Deputado Hélio Duque em substi~ 
tuição ao Senhor Deputado Carlos Nelson. 

Prosseguíndo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, o Se. 
nhor Deputado Alberto Hoffmann, que procede a leitura de uma Emenda 
Substitutiva às Propostas de Emenda à Constituição n9s 16, 20, 21, 22, 23,24 
e 25, de 1980. 

Posto em discussão o Substitutivo, usam da palavra os Senhores Senado
res Affonso Camargo, Pedro Simon, Jutahy Magalhães, Lomanto Júnior e 
Deputados ~orge Arbage, Hélio Duque e Nivaldo Krüger. 

Encerrada a discussão, o Senhor Presidente coloca em votação o Substi
tutivo do Senhor Relator, sendo este, logo após, aprovado, votando vencido, 
com declaração de voto, o Senhor Deputado Nivaldo Krllger. 
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Nada mais havendc. a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Nadir da Rocha Gomes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irâ à publicação, juntamente com. o apanhamento taquigrâfico 
dos debates. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO, DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N•S. 16, 20, 21, 22, 23,24 e 25, DE /980 (CN), 
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDE· 
RAL NO QUE SE REFERE A ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO 
SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NOS MUNICl· 
PIOS", REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 1980, ÀS 17 HO
RAS E 15 MINUTOS. INTEGRA DO APANHAMENTO TA QUI· 
GRÃFICO, COM PUBLlCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZA
DA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENA
DOR ITAMAR FRANCO. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Estão abertos os nossos traba
lhos. 

Convido o nobre Relator, Deputado Alberto Hoffmann, para fazer par
te dos trabalhos da Mesa, bem como o Senador Jutahy Magalhães. 

Srs. Senadores, Srs. Deputados, a Presidência recebeu os seguintes ofi
cies de substituiçõ_es: do Senador Helvi'do Nunes pelo Senador Passos Pôrto~ 
do Senador Vicente Vuolo pelo Senador José Lins; Deputado Carlos Nelson 
pelo Deputado Hélio Duque; Deputado José Frejat pelo Deputado Getúlio 
Dias; Deputado Claudino Sales pelo Deputado Jorge Arbage; Deputado 
Adhemar de Barros Filho pelo Deputa.do Francisco Benjamin; Deputado Igo 
Lasso pelo Deputado José Carlos Fagundes. 

E com prazer que passo a palavra ao Deputado Alberto Hoffmann, Re
lator da matéria, para a leitura do seu parecer. 

O SR. ALBERTO HOFFMANN (Relator)- Sr. Presidente, eminentes 
Senadores, Srs. Deputados, permitam-me dispense a leitura da emenda pro
priamente dita, para entrar diretamente no relatório. 

PARECER 

Da Comissão do Congresso Nacional, incumbida de examinar e 
emitir parecer, sobre as Propostas de Emenda à Constituição n~'s 16, 
de 1980 (CN), que "altera os artigos 23 e 24 da Constituição Fede
ral"; n"' 20, de 1980, que "altera o artigo 2:5 da Constituiçio Fede
ral"; ""' 21, de 1980, que "eleva as percentagens Incidentes sobre o 
produto da arrecadação dos impostos que menciona, atribuídas aos 
Municípios''; n9 22, de 1980, que "atribui, aos Municípios, trinta por 
cento da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circu
lação de Mercadorias''; n~' 23, de 1980, que ''a1teu. os artigos 23,25 e 
26 da Constituição Federal", n9 24, de 1980, que "altera dispositivos 
da Constituição Federal; n"' 25, de 1980, que "altera o artigo 25, ca
put, da Constituiç-ão, modificado pela Emenda Constitucional n9 5, de 
1975". 

Relator: Deputado Alberto Hoffmann 

As Propostas de Emenda à ConstituiçãO di! ri<;~$. 16, 20, 21, 22, 13, 24 e 25, 
de 1980, de autoria, respectivamente, dos Senhores Senador Affonso Camat
go, Deputados Wilson Braga; Francísco Libardoni e Antônio Russo Sena
d~r Lomanto Júnior, Deputado Caio POmpeu e Senador Jutahy Mag~lhães, 
vtsam a alterar a sistemãtica tributária nacional, buscando melhorar a si
tuação dos municípios, no que tange à participação no produto dos impostos 
arrecadados no País. -

Essa preocupação não é nova e, desde a promulgação do Código Tribu
tário Nacional, começou a decrescer a arrecadação financeira das edilidades 
embora a única emenda constitucional aprovada, na rriatêria, a de n9 5, d~ 
1975, que aumentou de cinco para nove por cento a destinação tanto ao Fun
do de Participação dos Estados, do Distrito Federal e TerritÓrios como ao 
Fundo de Participação dos Municípios, dos percentuais sobre os impostos de 
renda c proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 
con~ervada a destinação de dois por cento a um Fundo Especial, com apli
caçao regulada em lei. 

Observe-se que esse aumento não se verificou num só exercício rnas foi 
distribuído por quatro, os de 1976, 1917,--1978 e 1979, para não reti;ar, "ex
abrupto ... recursos tributários destinados à União. 

Vejamos os objetivos das Propostas: 
-.a de nl' 16, do Senador Affonso Camargo, transfere o imposto de 

transmissão, causa-mortis e inter-vivos da competência dos Estados para a dos 
Municípios; 

-a de nço 20, do Deputado Wilson Braga, eleva a distribuição do Impos
to de Renda e ~~ Imposto sobre Produtos Industrializados de 20% para 2"5%, 
mantendo participação ?os Estados e Municípios e Fundo Especial, e criando 
o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, para atribuir-lhe 5%; 

-a de n9 21, do Deputado Francisco Libardoni, eleva a distribuição to
tal do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados de 
20~ para 40%, mantêm a participação dos Estados e do Fundo Especial (9% 
mats 2%), aumentando a do F~ndo de Participação dos Municípios de 9% 
para 29%, acrescendo ~ cota dos Estados e Municípios do Imposto Sobre 
Lubrificantes e Combustíveis de 40% para 60% e do Imposto de Energia Elé
trica de 60% para 80%, além de aumentar a participação dos Municípios na 
arrecadação do !CM, de 20% para 40%; 
. . --a de n• 22, d~ J?eputado Antônio Russo, eleva de 20% para 30% a par

tletpaçao dos Mumcrptos na arrecadação do ICM e estabelece critérios de dis
tribuição aos municípios, segundo o valor adicionado (2/3), a ârea (1/6) e a 
população (1/6); além de aumentar a distribuição total do Imposto de Renda 
e do Imposto sobre Produtos Industrializados de 20% para 28%, manter os 
percentuais dos municípios e do Fundo Especial em 9% e 2%, respectivamen
te, aumentando a dos Estados de 9% para 17%; 

-a de- n<?23, do Senador Lomanto Júnior, eleva a distribuição do Im
posto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados de 20% para 
40%, aumenta o Fundo de Participação dos Estados de 9% para 19% e do 
Fundo de Participação dos Municípios na mesma escala, mantendo a do 
Fundo Especial nos termos vigentes, mas acrescendo a participação dos MU
nicípios na Arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, de 
20% para 30% e a participação dos Estados e Municípios no Imposto de 
Lubrificantes e Combu~tíveis, de 40% para 60%; 

-a de n9 24, do Deputado Caio Pompeu, tal como a de n9 16, transfere 
o imposto de transmissão, nas suas duas modalidades, dos Estados para os 
Municípios; 

-finalmente, a de n9' 25, do Senador Jutahy Magalhães, apresenta as se
guintes modificações no texto constitucional: 

a) aumento da distribuição total do Imposto de Renda e do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias de 20% para 30%; 

b) elevação do Fundo de Participação dos Estados de 9% para !4%; 
c) acréscimo do Fundo de Participação dos Municípios de 9% para 14%; 
d) manutenção do Fundo Especial em 2%; 
e) implantação progressiva dessas medidas para 12% em 1981 e 14% em 

1982. 

Vejamos, agora, qual a incidência dessas propostas sobre os artigos 23, 
24, 25 e 26 da Constituição. 

Quase todas elas alteram o artigo 23 e seus parágrafos, com exceção das 
de n9s 20 e 25. As de n~'s 16 e 24 dão nova redação ao caput desse artigo, supri
n:indo o atual item I e transformando o atual item II em caput, ambas supres
srvas do Imposto sobre a Transmissão de bens imóveis da competência dos 
Estados e do Distrito Federal, mantendo apenas o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias. 

Como decorrência dessa supressão, os atuais parágrafos 2<;~ e 39 do art. 23 
foram, também, suprimidos nas Propostas de n9s 16 e 24, ficando o artigo 
com seis parágrafos, ordenados diferentemente na proposição, embora de 
idêntico teor. 

As Propostas de n's 21,22 e 23 altera o texto do§ 8• do art. 23, sendo que 
a de n~' 21 modifica o percentual dos Estados para 60% e o dos Municípios 
para 40%, enquanto a de n9 22 repete a redação constitucional, alterando tais 
percentuais para 70% e 30%, respectivamente. 

Já a Proposta de n9 23 r_epete a primeira parte da norma constitucional, 
alterando os citados percentuais nos mesmos níveis consignados na Proposta 
de o<;~ 22, mas-suprimindo a parte final do dispositivo, que passa a figurar com 
§ 9' do artigo. 

Também a Proposta n9 22 acresce esse§ 91' estabelecendo critêrios para o 
câlculo e entrega das parcelas do lCM aos Municípios. 

Quanto ao artigo 24 da Constituição, são atingidas apenas pelas Propos
tas de n9s 16 e 24. 

A primeira repete a redação atual daquele dispositivo, acrescentando-lhe 
o item III e os §§ 59 a 79 

A de n<? 24 aduz o item III e os§§ 59 e 6~', correspondendo tais alterações 
aos ajustamentos do texto constitucional, visando a passar o imposto sobre a 
transmissão de bens imóveis da competência estadual para a municipal. 

Idêntica a redação dessas duas propostas, a de o9 16 acrescenta ao art. 24 
um§ 7'. 

No que se refere o artigo 25 da Constituição, quase todas as Propostas, 
excetuadas as de números 16 e 24, alteram o seu texto. 
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{JUan to a: o caput eis as . alterações sugeridas: 
a) pela de n• 20- caput, 25% e acréscimo do item IV, com 5%; 
b) pela de n• 21 - caput, 40%, item II com 29%; 
c) pela de n• 22 - caput, 28%; item I com 17%; 
d) pela de n• 23 - caput, 40%; itens I e II com 9%; 
e) pela·de n• 25- caput, 30%; itens I II com 14%. 
Deve-se assinalar que a Proposta n"' 20, ao alterar o percentual do caput 

para 25%, acrescentou-lhe o item IV, que destina 5%, ao·Fundo de Desenvol
vimeoto da Região N ardeste, sendo necessãria a adição do § 3•, que estabele
ce a destinação da parcela reservada a esse fundo. 

Jã a Proposta de n• 23 apresenta nova redação para o atual § I• do artigo 
25, suprimindo suas alíneas, modificando a redação do§ 2'l, para acolher, em 
parte, o mandamento da alínea uc" do atual § 1"', 

Além disso, acrescenta ao artigo o § 39, prevendo, em parte, o que atual
mente estatui a alínea ua" do§ }9, 

Finalmente, aduz o § 4•, que é simples reprodução do a tua! § 2•. 
Quanto à Proposta n"' 25, altera o art. 25, ao estabelecer, no seu artigo 29, 

uma gradação do percentual para os exercícios de 1981 e 1982. 
Na verdade, esta deveria ser norma integrante do dispositivo constitucio· 

nal alterado, constituin<,i~~se num parágrafo e não em norma autônoma da 
própria Proposta, para tornar-se mais condizente com a têcnica legislativa. 

No que tange ao art. 26 da Constituição, produzem-lhe ligeira alteração 
as Propostas números 21 e 23, a primeira, nos percentuais c;los itens I e II; a 
segunda, quanto ao percentual do item I, reproduzidos, sem alteração, ·os de-
mais itens e parágrafos do artigo. 

Tal anâlise sucinta de todas as Propostas, realmente anâlogas, tendo, as~ 
sim, plena cabida a sua tramitação em conjunto. 

Vejamos, agora, um breve apanhado das respectivas justificações. 
A de nt 16, citando a tradição constitucional republicana, sustenta a vin

culação do poder de instituição do imposto de transmissão à competência da 
jurisdição político-administrativa em que se localiza o imóvel objeto da tribu
tação. 

Assim, quer as transmisões inter-vivos ou causa~mortls, com duas alte
rações em 170 anos, sempre foram tributadas pelas antigas Provfncias e atuais 
Estados, não se modificando tal situação nas Constituições de 1934, 1937 e 
1946. 

Somente pela Emenda Constitucional n9 5, de 1961, o inter-vivos passou à 
competência municipal, onde devem ficar tanto este como o mortis-causa, 
propiciando-se mais incentivos às comunas brasileiras. 

O pJi.ncipal objetiVo da Proposta n9 20 é procurar ·~atender aos reclamos 
da região nordestina", restabelecendo-se parcialmente o preceito da Consti
tuição de 1946, com melhor enquadramento às peculiaridades atuais da re
gião. 

Jâ a Proposta de n"' 21 visa a elevar a participação dos Municfpios na ar· 
recadação de vârios tributos, advertindo que não hã outra salda mais indica
da para ajudá-los na medida das necessidades e da urgência que caracterizam 
uma situação a ser corrigida, a fim de não se deterem os impulsos do desen~ 
volvimento nacional. 

Quanto ao objetivo da Proposta de n9 22, refórfuulaitdo a distribuição da 
receita do ICM, do IPI e do IR, é apresentado .. como solução viâvel e do 
mais alto interesse para o progresso econômico e social da Nação, promoven
do, ao mesmo tempo, mais justa distribuição da riqueza". 

A justificação da Proposta n"' 23 se apóia na necessidade de se corrigir .. o 
endividamento maciço dos Estados e Municípios, cujos orçamentos já não 
bastam para o atendimento das necessidades normais dos respectivos gover
nos, no campo da administração regional e local". 

Justificando a transferência dos impostos de transmissão mortls-causa e 
inter-vivos dos Estados para os Municípios, o autor da Proposta n"' 24 alega 
que "'os Estados arrecadam muito pouco e a mâquina arrecadadora não é efi
ciente", lembrando que isso não acontecia no antigo sistema tributário, quan
do as edilidades é que arrecadavam esses tributos. 

Finalmente, a justificação da Proposta- õ"' 25 assinala que .. a discrimi
nação de rendas em vigor no Brasil sacrifica a vida dos Estados e dos M unicí
pios". 

Parecem-nos procedentes as alegações, que inspiram todas essas emen
das, de que a atual distribuição do bolo tributário nacional se apresenta insa
tisfatória. 

A grosso modo, a União recebe cerca de sessenta por cento, os Estados 
pouco mais de trinta por cento e todos os Municípios menos de oito por cento 
da renda tributária nacional. 

Tal situação deve e pode ser corrigida, mas não inopinadamente, num só 
lance. 

Se fossem aprovadas todas essas Propostas, a União passaria a não ter 
condições para atender às obrigações que lhe incumbem, a não ser por meio 
de emissões fiduciãrias, que se constituem no pior tipo de tributação, o mais 
injusto em sua universal incidência. 

Temos, portanto, de encontrar, entre as Propostas, um meio termo, que 
atenda às necessidades urgente~ dos Estados e Municípios, mas não prive de 
recursos essenciais, de uma assentada, a União Federal. 

Daí por que resolvemos acolher a Proposta de n"' 16, combinada com a 
de n"' 24, transferir1tlo o Imposto de Transmissão inter-vivos e causa-mortis dos 
Estados para os Municípios; aceitar, da Proposta n9 22, o critério da distri
buição da receita do !CM aos Municlpios; admitir o somatório de 25% para a 
participação no Imposto de Renda e no Imposto sobre Produtos Industriali
zados, destinando-se 11% para os Estados, 11% para os Municípios e 3% para 
o Fundo Especial, admítido parcialmente, o conselho de vârias propostas. 

Neste passo, convêm assinalar com relação à Proposta de Emenda Cons~ 
titucional n9 20 que o Fundo Especial vem sendo aplicado, na sua maior par
te, no atendimento a Estados menos desenvolvidos, notadamente os do Nor
deste. 

A majoração de 40% para 60%, no que tange à participação no imposto 
sobre combustíveis e lubrificantes, segundo consta das Propostas de números 
21 e 23, merece, tambêm, nossa consideração, tanto mais quanto se restabele
ce o antigo percentual. 

Trata-se, evidentemente, de uma solução conciliatória, cujo ecletismo re
sulta do reconhecimento das necessidades dos Estados e dos Municípios e de 
certeza de que não se podem retirar mais amplos recursos fiscais da União, 
sem abalar toda a estrutura financeira do Pais, impondo-se, numa reforma de 
tal vulto, o gradualismo previdente. 

Mas. vejamos, no que tange à soma dos recursos e sua distribuição entre 
as esferas admihistrativas, um resumo do que sugerem as diversas propostas: 

1) quanto ao Imposto de Transmissão: 
Proposta 16 e 24 - transferência dos Estados para os Municípios; 
2) quanto à participação dos Municfpios no !CM: 
Atual- 20% 
Emendas 22 e 23 - 30% 
Emenda 21 - 40%; 

3) quanto à distribuição global da soma IR • !PI: 
atual- 20% 
Emenda 20 - 25% 
Emenda 22 - 28% 
Emenda 25 - 30% 
Emendas 21 e 23 - 40%; 

4) quanto à distribuição do Imposto sobre Lubrificantes e Combust(veis: 
Atual- 40% 
Emendas 21 e 23 - 60%; 

5) quanto ao Imposto sobre Energia Elétrica: 
Atua1- 60% 
Emenda 21 - 80%. 
A simples leitura desse quadro demonstra que, se aplicada: a alteração 

em um exercício, ficariam o Erário Federal e os estados, em situação dificil. 
Quanto à supressão das alíneas "a", .. b" e "d", do artigo 25 resulta de 

que elas contêm, apenas, óbices burocráticos, enquanto a letra uc" esta con
templada, como o§ 19, com maior amplitude, nos§§ 19 e 29 da proposição 
substitutiva, sugerida pela Proposta de Emenda n"' 23, do Senador Lomanto 
Júnior. 

Diante do exposto, para atender, na medida do possível aos objetivos de 
melhorar a situação financeira dos Estados e Municfpios, por uma distri
buição da renda tributária mais equitativa, apresentamos Emenda Substituti
va às Propostas de Emenda a Constituição de n's 16, 21, 22, 23, 24 e 25 de 
1980 na forma anexa. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1980~- Senador Itamar Franco, 
Presidente - Deputado Alberto Hoffmann, Relator - Deputado Nivaldo 
Krüger- Senador Jutahy Magalhães - Senador Lornanto Júnior. 

(Seguem-se assinaturas ilegíveis) 

EMENDA SUBSTITUTIV A AS PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTI
TUIÇÃO DE 

N•s 16, 20, 21, 22, 23, 24 E 25, DE 1980. 

Altera os artigos 23, 24, 25 e 26 e seus parágrafos, da Consti~ 
tuição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 
do- art. 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional: 
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Art. 1•. Os arttgos 23, 24, 25~ e 26 da Constituição passam a vigorar 
com a segumte redação: . 

Art. 23. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por produ
tores, industriais e comercianfes, impostos· que não serão cumulativos e dos 
quais se abaterá., nos termos do disposto em lei complementar, o montante 
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou- por outro Estado, 

§ l'~ Lei Complementar poderá in.stituir outras categorias de contri
buintes. 

§ 29 A alíquota do imposto serâ uniforme para todas as mercadorias 
nas operações internas ·e- interestaduais e o Senado Federal, mediante reso
lução tomada por iniciativa do Presidente da República, fixará as alíquotas 
máximas para as operações infern-aS, as interestaduais e as de exportação. 

§ 39 As isenções do imposto serão concedidas ou revogadas nos termoS 
fixados em convênios, celebrados e ratificados pelos Estados, segundo o dis
posto em lei complementar. 

§ 49 Imposto não incídirâ sobre as operações que destinem ao exterior 
produtos industrializados e outros que a lei indicar.-

§ 59 Do produto da arrecadação do imposto mencionado no caput des
te artigo, oitenta por cento constituirão receita dos Estados e vinte por cento 
dos Municípios, creditadas as parcelas pertencentes a estes últimos em contas 
especiais, abertas em estabelecimentos oficiais de crédito, na forma e nos pra
zos fixados em lei federal. 

§ 69 A parcela de receita pertencente aos Municípios, a que se refere o 
parágrafo anterior,- será distribuída segundo os seguintes critérios: 

I - dois terços do seu valor global serão creditados aos municfpios, na 
proporção do valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias 
realizadas em seus territórios; 

II - um sexto caberâ aos municípios, na proporção direta de seus terri
tórios; 

III - um sexto, na proporção direta de sua população. 
§ 79 O produto da arrecadação do imposto a que se refere o item IV do 

art. 21, incidente sobre rendimentos do trabalho e de títulos da dívida pública 
pagos pelos Estados e pelo Distrito Federal, será distribuído a estes, na forma 
que a lei estabelecer, quando forem obrigados a reter o tributo. 

Art. 24. Compete aos Mu~licípios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência 

tributária da União ou dos Estados, definidos em lei complementar; e 
III - transmissão, a qualquer título, de bens imóveis por natureza e 

acessão física e de direitos reaiS sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como sobre a cessão de direitos à sua aquisição. 

§ I• ....................................................... . 
§ 2• ....................... ·- .. - ................... -· ...... . 
§ 3• ·····-···········><• .. ······-········-·····-·······-···· 
§ 4• ..........•......... ·- •. -...••..•...•..• - •.• - •..••.. - •••. 
§59 O imposto de que trata o iteril III compete ao Município onde estã 

situado o imóvel, ainda que a transmissão resulte de sucessão aberta no es
trangeiro e sua alíquota não excederã os limites estabelecidos em resolução 
do Senado Federal, por proposta do Presidente da República, na forma pre
vista em lei. 

§ 6~> O imposto a que se refere o item III não incide sobre a transmissão 
de bens ou direitos incorporados ao património da pessoa jurídica em reali
zação de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de 
fusão, ifiCõ!põfação ou extinção -de capital de pessoa jurídica, salvo se a ativi
dade preponderante dessa entidade for o comércio desses bens ou direitos ou 
a locação de imóveis. 

Art. 25. Do produto dos impostos mencionados nos itens IV e V do ar-
tigo 21, a União distribuirá vinte e seis por cento da forma seguinte: 

I - doze por cento para os Estados; 
II - doze por cento para os Municípios; 
III- dois por cento para o Fundo Especial que terá sua aplicação regu

lada em lei. 
§ }9 A aplicão dos fundos previstos nos itens I e II será regulada em lei 

federal que atribuirã ao Tribunal de Contas da União a incumbência de efe
tuar o cãlculo das quotas e fiscalizar o emprego dos recursos transferidos. 

§ 29 Para efeitos de cãlculo da percentagem deStinada aos Fundos de 
ParticipaçãO, excluir-se-á a parcela do imposto de renda e proventos de qual.:.. 
quer natureza que, nos termos dos arts. 23, § 19, e 24, § 211, perterceaos Esta
dos e Municípios. 

Art. 26. A União distribuirá aos Estados, aq Distrito Federal e aos 
Municípios: 

I - sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre 
lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos mencionados no item VIII 
do art. 21; 

11- ....................................................... . 

lii- ·································--·······-·· .. ···-···-
§ I•- ··············•····•··· .............................. .. 
a) ........................................................... . 
b) ......................................•..•........•.•••.••. 

§ 2•- .......................................................... . 
Art. 29 O aumento da participação dos Est-ados e dos Municfpios. na 

distribuição previSta no artigo 25 será implantado progressivamente a partir 
de 1981, à razão de um por cento durante três exercícios consecutivos. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1980. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Destacamos nosso voto, discordando dos percentuais propostos pelo 
Substitutivo do Sr. Relator, pela exigUidade das alterações e no caso especifi
co do § 59 do Art. 23, concernente ao ICM, votamos contrariamente por en
tendermos que devesse ser aprovado o contido nos§§ 8 e 9 da Emenda Consti
tucional n"' 23, de 1980, que propôs elevação para 30% a participação dos Mu~ 
nicípios. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1980.- Deputado Nlvaldo Krüger. 

Este. Sr. Presidente, o relatório e o substitutivo, que é, por assim dizer, a 
conculsão de nosso parecer. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, eu gostaria que V. Ex• 
nos dissesse que tipo de participação os autores de propostas poderão ter nos 
debates da reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Hã autores membros da Co
misSão e há autores não membros da Comissão. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Os autores não membros. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• poderã participar dos 
debates. Só não poderá votar. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON - Seria possível o Relator nos dizer, nessa 
síntese que nos apresentou, o que ele aceitou, como vai ficar, para colocarmos 
aqui do lado. S. Ex• nos deu a síntese das diversas emendas; que nos dissesse o 
que foi aceito, para podermos fazer a comparação. Ele poderia ditar para nós 
e íamos tomando nota. Seria mais interessante._ Temos o que foi solicitado e 
ficaríamos sabendo o que foi aceito. 

O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann) - O imposto de transmissão 
passaria do Estado para o Município, apenas isto. Quer dizer, foi aceita a 
emenda. 

O SR. AFFONSO CAMARGO '-- E a distribuição do !CM? 

O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann)- O !CM ficaria como estâ. E 
peço perdão a V. Ex•, porque, há poucos instantes, ao reler o relatório, deixei 
de tecer, como deveria, maiores considerações, porque, diante da realidade 
dos nossos Estados, talvez_com exceção de um ou dois, a grande maioria luta 
com grandes dificuldades para atender até o pagamento de seu pessoal, 
problema de professores, etc. Daí porque, nesta emergência, entendemos que 
não seria oportuno. Deixaria como estão os atuais 20% do ICM. Para os mu
nicípios, são 20% atualmente. Mantenho o ICM. O Parecer é no sentido da 

· permanência dos 20% atuais, mas dando aos municípios o imposto de trans
missão, que não sei a repercussão. No meu Estado _é da ordem de 1 bilhão de 
cruzeiros, por exemplo. O Estado entregaria o Transmissão. Os Estados par
ticipariam com o Transmissão, ao invés de participarem com uma elevação, 
com uma majoração do Fundo do ICM. Sr. Senador, pode anotar quanto o 
IR e mais IPI; iriam para 25%. Atualmente, são nove, mais nove e mais dois; 
seriam 11 Estados, 11 Municípios e 3 de Fundo; total, 25. E o de lubrificantes 
e combustíveis, alteração de 40 para 60%. São apenas estas as alterações, a 
não ser aquelas outras de ordem disciplinadora da concessão dos fundos, 
como ê a Emenda Lomanto Júnior, que simplifica o sistema. O critério de dis
tribuição de ICM fica inalterado. V. Ex• tem toda razão. O critério seria: dois 
terços segundo a arrecadação, um terço segundo o território e um terço se
gundo a população. Um sexto, desculpe. Jã daria mais de um inteiro, não é? 
Um sexto, mais um sexto e um terço. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Praticamente, jã iniciamos a 
discussão do parecer de S. Ex• o Relator. Vou lembrar que cada Deputado e 
Senador terá o direito de discutir o parecer pelo prazo de 15 minutos. Portan~ 
to, coloco em discussão o parecer do nobre Relator. 
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O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, Srs. Membros da Co
missão: 

Podemos concluir de início, Sr. Presidente,' que há urha unanimidade de 
pensamento, a partir do pensamento do Relator, de que as finanças munici
pais têm, realmente, se depauperado através dos anos. E a nossa Comissão 
examina este prbblema do fortalecimento das receitas públicas municipais ém 
cima de um documento concluído ano passado, resultado de uma Comissão 
Parlamentar dé Inquérito sobre o empobrecimento dos Estados e Municipios, 
desenvolvida na Câmara dos Deputados. 

Para nossa melhor orientação,- temos aqUi, hoje, como membro da Co
missão Mista, o Deputado Hélio Duque, que, conforme consta do documen
to, foi Relator da matéria. Infelizmente, gostaríamos de ter aqui hoje, tam
bém, o Deputado Adhemar de Barros Filho, que foi o Presidente, mas, segun
do consta, S. Ex• tinha compromissos em São Paulo e não pôde estar aqui 
presente. 

Realmente, não me vou ater a este documento, porque, muito melhor do 
que eu, poderia dizer sobre ele o Deputado Hélio Duque. Há aqui números 
incríveis, podemos dizer, que vou citar, no levantamento feito por essa Co
missão, que durante vãrios dias, semanas e mesmo meses levantou dados, ou
viu depoimentos. Se consideramos as receitas, inclusive da administração in
direta, a participação dos municípios nessas receitas no Brasil, em confronto 
com a participação dos municípios estrangeiros, é a seguinte: nos Estados 
Unidos, de 46,8%; na Inglaterra, de 41%; na França, de 39%; na It~lia, de 
34%; no Brasil é de 1 ,2%, considerando as receitas da administração indireta, 
também. Eu digo isto só para registro, porquelOdos aqui estamos convenci
dos, como falei iniCialmente, de que as finanças municipais estão muito 
aquém do que deveria o município receber do seu percentual de receita públi
ca, para poder cumprir com os encargos bãsicos, os riiíhiriiós éricargbs da ad
ministração municipal. Percebemos claramente que o seu Relator, no seu pa
recer, está convencido também disso; sabemos que o Deputado Alberto Hoff
mann é um homem de formação municipalista e ele procura dar ao município 
aquilo que ele julgou que seria possível dar. 

A minha posição aqui é bastante insuspeita, porque a nossa proposta se 
referia à transferência do imposto de transmissão de imóvel para o município, 
que foi acolhida pelo Relator. Apenas gostaria de registrar o problema da im
possibilidade vista pelo Relator, de aumentar a participação do municfpio na 
distribuição do ICM, que é um pleito já de muitos anos e agora cada vez mais 
veemente dos municfpíos brasileiros; inclusive, é uma recomendação dessa 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, cuj_o relatório deverã ser exa
minado pela Câmara nos próximos dias, que se aumentasse de 20 para 30% a 
participação dos municípiOs no ICM, que foi objeto inclusive de proposta de 
emenda do Senador Lomanto Júnior e de um outro colega nosso que propôs 
este aumento para 30 e ainda teve um outro que propôs para 49%. 

Então, fica aqui, Sr. Presidente, e Sr. Relator, a nossa preocupação de 
que não se possa aumentar em nada essa particip:ição dos municípiOs no 
ICM. Não tenho no momento dados numéricos para garantir uma afirmação 
que vou fazer agora, mas é possível que os rilunicfpios de porte médio, esses 
municípios de centro de região, se for aprovado o substitutivo do relator na 
íntegra e com aquela modificação da sistemática da distribuição, que eles ve
nham a ter a sua receita pública diminuída, Eu não posso garantir, mas sabe
mos que essa distribuição - que não digo que não seja justa - de um sexto 
distribuídos pela população e pelo território deverá_ diminuir, cjuem sabe, a 
arrecadação desses municípiOs. Essa ê urna preocupação que coloco. 

O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann)- Para nós adiantarmos o tra
balho, essa é uma das conclusões da CPI. 

"A alíquota do imposto serâ uniforme para todas as mercado· 
rias" 

e não as _categorias. Houve um erro de redação; é o que consta efetivamente 
da minha planilha: de mercadorias. Foi ótima a intervenção de V. Ex•: § 29 

art. 23- ~'para todas as mercadorias". V. Ex• tem plena razão; esta é a r~ 
dação da minha minuta que estã aqui na pasta. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente, gostaria também de 
colocar em discussão para o Sr. Relator uma proposta que me parece que po
deria evitar alguma confusão na hora que fosse aprovada essa transfe'rência 
do imposto de transmissão de imóveis dos Estados para o~ tvfunicipios, que 
me parece que foi urna falha das duas propostas, tanto da minha como a do 
Deputado Caio Pompeu. Que se explicitasse, no art. 39, no final, que era para 
incluir, dependendo da sua oPinião, o seguinte art. 39: "O imposto a que sere
fere o item 39 do art. 24, que é o imposto de transmissão de imóveis, continua .. 
rã a ser cobrado pelos Estados até 31 de dezembro de 1980." Essa modalidade' 
jâ foi usada antes em outras reformas constitucionais, porque hã uma dúvida
de qual seria o comportamento dos Estados e Municípios a partir do dia em 
que fosse promulgada a emenda constitucional. Então, para evitar qualquer 
tipo de problema, ficaria definido numa disposição transitória de que o Esta .. 
do continuaria cobrando até 31 de_ dezembro, e já se saberia que a partir de 19 
de janeiro esse impostO seria cobrado pelos -Municípios. 

O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann)- E oportuna a sugestão de V. 
Ex'-, que deixa claro que é só a partir do anO de 1981. E devo ainda um escla
recimento a V. Ex•: seria incluir bem no final da emenda substitutiva. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Acrescentar o que? 

O SR. RELATOR (ALBERTO HOFFMANN)- Acrescentar que a 
cobrança do imposto de transmissão seria apenas a partir do exercício de 
198!. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Queria lembrar aos Srs. Con
gressistas, que evidentemente a Mesa vai ter a maior liberalidade possível, 
pois que se trata de um problema de interesse dos Municípios, e dentro do 
possível vamos permitir o que o Sr. Relator está fazendo agora, inclusive con
trariando o Regimento, mas já discutindo com os Congressistas aquilo que 
deveria falar no final, acolhendo ou não. Mas, de qualquer forma pediria que 
falasse um de cada vez com o Relator, para que não perturbe a reunião. Ago~ 
ra, o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O Relator já fala do aumento da 
participação dos Estados e MunicípioS em imp-ostos previstos para serem im-· 
plantados progressivamente, meta?e em 1981 e metade em 1982. 

O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann) -Sim, porque aqui nilosetrata 
de aumento de participação, trata-se de transferência do imposto e competên .. 
cia de cobrar; aliãs, acho que deveria ser um art. 39- A rigor, os municípios 
não poderiam cobrar; não constando d_o orçamento, não poderiam cobrar. ~ 
uma discussão _que deixo aos Srs. juristas da Comissão. 

O SR. PEDRO SIMON- Antes de 15 de ~ovembro pode ser acrescen
tado ao orçamento. Podiam abrir créditos e ... 

O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann)- Sr. Presidente, infelizmente 
não sou jurista, e estou Colocando o problema para que os juristas resolvam. 
A nossa preocupação é que a partir da promulgação da emenda os municí
pios não possam cobrar, porque não estã no orçamento, e os estados também 
não possam cobrar, porque não teriam mais competência para cobrar; então, 
ninguém poderia cobrar, 

O SR. PEDRO SIMON- E por isso que digo para não esquecer que o 
-orçamento é votado em 30 de novembro, até 30 de novembro. Uma vez apro
vado, mesmo através de mensagem retificaüva, os municfpios poderão acres
centar essa rubrica. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Nós não somos contra esse tipo de 
distribuição, mas a preocupação era que, na medida em que não aumenta o 
bolo dos municípios nó ICM e se faz uma nova distribuição, alguns municí
pios tivessem diminuída a sua arrecadação, Então não teríamos nenhum 
problema se fossem atendidas as duas recomendações da CPI da Câmara. 
Um novo sistema de distribuição do ICM, daquele bolo dos municipios, mas O SR. JORGE ARBAGE - No bojo d~ emenda Qo Sr. Relator, ela 
também a outra recomendação da CPI da Câmara, que era 0 aumento do realmente é altamente compreensível. Entretanto, jã hã inúmeros julgados, 
bolo do município, que ia aumentar de 20 para 30%. De modo que é 0 proble- inclusive jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que o imposto não 

pode ser cobrado no mesmo exercício; não basta que ele seja incluído no 
ma que queremos colocar em discussão, para ver se esta Comissão poderá- orçamento. Ele não pode ser cobrado no mesmo exercício. Logicamente se 
estudando ou debatendo o problema- propor e finalmente o Sr. Relator nós votarmos este ano, a cobrança só poderã se operar a partir de 19 dejaneí
acolher no seu substitutivo um aumento nesse percentual da participação dos ro. 
municípiõs no I CM. Só -para terminar, Sr. Presidente, tinha aqui um proble
ma que tinha anotado, um problema de redação, que só queria ver se é um 
erro ou não. 

O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann)- Do Sr. Relator. No § 2• do 
art. 23 do substitutivo, a redação original da Constituição ê: 

O SR. PEDRO SIMON - O Governo agora baixou um decreto; e se 
não é no mesmo exerCício, como é que-agora estã seildo posto em execução? 

O SR. JORGE ARBAQE- V. Ex• me faz uma indagação realmente 
~rãJida. Eu tenho também as mesmas dúvidas de V, Ex• 
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O SR. PEDRO SIMON- Mas, eu ainda permaneço com a seguinte dú
vida, Deputado Jorge Arbage: os municípios não poderiam cobrar, neste 
exercício. 

O SR. ~ORGE ARBAGE- Ce~o. 

O SR. PEDRO SIMON- E os Estados poderiam cobrar depois de pro-
mulgada a emenda? 

O SR. JORGE ARBAGE-:.._ Neste exercício? 

O SR. PEDRO SIMON - Sim. 

O SR. JORGE ARBAGE - Sim, porque ainda pertence. 

O SR. PEDRO SIMON- Sejã hã jurisprudência, então, a minha dúvi
da fica OSanada. 

O SR. JORGE ARBAGE- Ê evidente. 

O SR. PEDRO SIMON- De modo que encerro minhas palavras, Sr. 
Presidente, apelando para que o Relator, sentindo, naturalmente, o debate da 
matéria, dê alguma coisa aos municípios, em termos de participação, na arre~ 
cadação do !CM. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Continua em discussão. 

O SR. HELIO DUQUE- Sr. Presidente, estou aqui substituindo o De
putado Adhemar de Barros. Fui o Relator dessa CPI que na próxima terça
feira serã discutida no plenário da Câmara. 

Na verdade, o Congresso Nacional, com esta Comissão Mista, e o Rela
tor, o Deputado Alberto Hoffmann, estão exatamente dando seguimento a 
um dos enunciados finais, aqui, nas sugestões formuladas, feitas pela CPI. 

Muito sinteticamente, eu louvo esta preocupação, porque ao longo de se
guramente 6 meses de trabalho desta CPI, nós sentimos pontos realmente 
graves. Por exemplo, de 1970 a 1978, 23% dos municípios brasileiros tiveram 
a sua população reduzida brutalmente, num elenco de 4 mil municípios. Isto 
tem uma raiz também. Nós, do Paranâ, o Senador Affonso Camargo, o De
putado Nivaldo Kruger, o Deputado Pedro Sampaio, que integrou inclusive 
a CPI, conhecemos a situação de municípios que, a cerca de 5 anos chegaram 
a ter 120 mil habitantes. Isto, municípios mêdios como Assis Chateaubriand, 
que hoje tem 90 mil. Municípios pequenos, como Planaltina no Paraná, lã no 
nosso noroeste, de 17 mil, hoje tem 7 mil habitantes. Há uma causa, também. 
Louvo a proposta com que fecho, aqui, agora, Sr. Relator, como minha, tam
bém, esta agora, posta pelo Senador Affonso C amargo, por entender que nós 
aqui, deveremos tambêm praticar um ato muito importante. 

Nós não queremos, aqui, até pela brevidade do tempo, criar qualquer 
tipo de conflito entre tecnocracia e a-utOritarismo, municipalismo e autono
mia estadual. Mas, hã um fato real: a centralização verificada neste País, 
sobretudo a partir da reforma tributária de 1966, foi quejugou os municípios 
e os Estados nesta situação. 

Agora, ainda recentemente - e na próxima terça-feira eu irei utilizar 
isso em plenário - estou de posse de um relatório que ê do conhecimento do 
Deputado Pedro Sampaio, de V. Ex•, e ê para isso, Sr. Presidente e Srs. Con
gressistas, que eu quero alertar: a insensibilidade de uma tenocracia que con
tinua totalmente insensível a essa situação que, no dia-a-dia nós sabemos, é o 
cotidiano. 

O Sr. João Paulo Ulissêia, homem responsável pelo setor, pela Secretaria 
de Articulação dos Estados e Municípios, diz - e hã um trabalho de sua la
vra - que a situação dos municípios e dos EstadoS, hoje, é absolutamente 
correta, que hã uma transmissão, inclusive, de recursos, e exibe tabelas, Sr. 
Relator, e exibe números que absolutamente não são números mentirosos; 
não estamos aqui a dizer que são números falsos, mas, nós conhecemos a tec
nocracia. Eu, por acaso, sendo um homem fundamentalmente político, co
nheço razoavelmente bem, porque dela também me origino. E o que se ob
serva, Sr. Presidente, apenas para concluir esta ligeira intervenção, é que hoje 
hâ algo inclusive ainda mais grave que este fato: é que quando apanhamos a 
elencagem do repasse de recursos a nível de União para os Estados e para os 
Municípios, sobretudo em relação aos municípios, numa rápida análise nós 
podemos dizer que realmente os municípios estão mais ricos, os municípios 
estão mais prósperos, porque há algo que fica embutido. E na nossa CPI, 
parte-se inclusive destas emendas aqui, que V. Ex•, neste seu substitutivo e 
neste relatório também destaca. Por exemplo, aqui na página 5 do nosso rela
tório, nós citamos que os municípioS, face ao interesse c:omunitário de entida
des de serviços públicos federais e estaduais em suas localidades, e dada a 
pressão exercida pelas demais esferas do poder, vêm sucumbindo às exigên
cias crescentes, no sentido de assumirem diferentes encargos de competência 
da União, desde a cessão gratuita de imóveis até a manutenção de serviços e 
pagamentos de aluguéis, para fundOnamento d6:--1 '1- Juntas de A~istamento 
Militar; 211- Juntas de Conciliação e Julgamento; 39- Delegacias de polí-

cia, manutenção e conservação de viaturas policiais, pr~dios, .alugu~ls, insta
lações e alojamentos militares; 49- MOBRAL; 511- Forum; 69- Pat:rulha 
Rodoviãrht; 7'1- Tiro de Guerra; 89- Justiça Eleitoral; 99 -Receita Fede
rale Receita Estadual; 1(}9- Campanha Nacional de Alimentação Escolar; 
11•- INCRA; 12• -IBGE; 13•- Posto do Ministêrio do Trabalho; 14• ~ 
Saúde e Assistência Social, ambulâncias, internamentos, pessoal, alimentação 
de pessoal carente; 159- Ensino Superior; 169- Empresa Brasileira de Cor~ 
reios e Telêgrafos; 17•- FUNABEM; 18•- COHABs, doação de terras, en
cargos administrativos e cobrança dos mutuários, com a retroação antecipa
da, cotas do ICM, e arcando com o ónus da impontualidade dos mutuários; 
19'1 - EMA TER; 200 - Projeto Rondon; 21' - Projeto Minerva. 

Eu quero, apenas, Sr. Relator, Sr. Presidente, nesta rápida participação 
com muita satisfação para mim, nesta Comissão Mista, dizer que o problema 
é muito sério, é muito grave. Porque nós não podemos continuar a termos 
uma visão bastante unilateral do problema. E aqui não é o momento; deve
mos deixar para o principal forum político, o Plenário, o debate. 

Eu vou deixar para, na próxima terça-feira, fazer uma análise do Rela~ 
tório Ulisséia, porque nós passamOs a observar que continua a existir uma in~ 
sensibilidade muito_ grande por parte dessa tecnocracia. E em homenagem, 
aqui, a todos os Senadores e Deputados, sobretudo ao caro Senador Presi* 
dente, Itamar Franco, aquí consta- e a proposta de V. Ex•, Sr. Relator, é 
muito correta-, o aumento, por exemplo, do Imposto sobre Lubrificantes e 
Combustíveis, passando do atual40 para 60%. E uma proposta corretfssima, 
perfeita; é um dos objetivos também da nossa Comissão. 

Agora, é importante que se diga o seguinte, Sr. Presidente e Srs. Con
gressistas: no ano passado, o Governo tomou uma decisão subreptícia, bem 
ao talante dessa tecnocracia profundamente insensível ao clamor da Nação, e 
retirou 17% do Imposto sobre Lubrificantes, exatamente, Sr. Relator, para o 
Programa Nuclear. É algo desconhecido; 6 algo atê que jã tive oportunidade 
de levantar para Ministros, que me disseram que isto não ê desconhecimento. 
E eu disse: ••mas, Senhores, aquilo que levanto eu assumo a responsabilidade. 
Pesquisem junto as vossas assessorias e desmintam a afirmação do Deputa· 
do". E o que, agora, aqui, apenas, não é com sentido polêmico, estou a trazer. 

Então, o Estado pode, o Estado tem o direito, a União tem o dever, até 
como forma de fazer um enfrentamento real de uma situação, de estrutu
ração, de respeito à base municipal. Porque hoje nós observamos que, no Go~ 
verno do Presidente Geisel, o objetivo era fortalecer nove grandes regiões me~ 
tropolitanas, através desses centros metropolitanos principais do Pafs. No 
Governo atual, do Presidente Figueiredo- e o II PND, exatamente, enume
ra este fato - hâ necessídade de verticalizar recursos para 12 centros metro~ 
politanos, que é exatamente um processo de ur.banização e a derrurbani
~ção, porque a migração rural, em Estados como o de V. Ex•, o Rio Grande 
do Sul, o nosso. o Paranâ, e sem entrar no processo dos demais Estados dos 
Srs. Senadores e Deputados que aqui ocorrem, nós sabemos daquela força 
migratória permanente dos pequenos e médios municípios em relação às 
áreas principais geoeconômicas, e também às principais áreas metropolita· 
nas, Então, é muito importante, ao meu ver, que o Sr. Relator acolha sobre
tudo esta proposta - é uma opinião, aqui- do nobre Senador Affonso Ca~ 
margo, no sentido de que em relação, dentre outras, ao ICM, que se fixasse 
realmente a elevação dessa alíquota. Poderia estar em torno de 30%, que foi a 
proposta do nobre Senador. 

Eu gostaria de dizer da enorme satisfação que eu tenho, muito modesta~ 
mente, de estar inclusive aqui com os senhores. 

OSR. PEDRO SIMON- Eu pergunto o seguinte: esses 17% a que oco
lega se referiu, caem fora? Na verdade. .. 

O SR. HÉLIO DUQUE- Não; esses 17% é apenas, nobre Senador Pe
dro Simon, ·para ilustrar um fato. 

O SR. PEDRO SIMON- A pergunta que eu faço é a seguinte: dos 100, 
a União ficaria com 40% e passaria a 60% para os Estados e municípios. Na 
verdade, os 17% ... 

O SR. HÉLIO DUQUE- Obviamente, a União terã que compatibili
zar isso do seu montante de 40%. Foi o que entendi, da proposta do Relator. 

O SR. PEDRO SIMON- Será que os I 7% estão dentro dos 40%? Ou 
sai 17% e do que restar a União fica com mais de 40%. 

O SR. HÉLIO DUQUE- Ah, teria, exatamente, que retirar, Sr. Rela
tor. Seria uma proposta exatamente do processo da União, porque o que eu 
quis, apenas, ilustrar é que houve exatamente um fato de se retirar recursos de 
Estados e municípios. Não quero dizer, Sr. Presidente, que textualmente se 
tenha retirado para isso, para o Programa Nuclear. Apenas, nobre Senador 
Pedro Simon, eu ilustrei um fato, que quando se quer fabricar recursos, a tec
nocracia sabe; tem motejo e tem inClusive uma queda de corpo impressionan~ 
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te. Então, precisa ter também para atender diretamente um problema como 
este que nós estamos aqui tratando. 

Sr. Relator, era apenas esta a modesta contribuição que desejaria dar. 

O SR. RELATOR (Alberto Ho!Tman)- Se o Sr. Presidente dâ licença 
para uma rápid~ observação, eu quero consignar os meus aplausos ao traba
lho magnífico que V. Ex• fez naquela Comissão, de cujas conclusões tiramos 
alguns tópicos, como o da transmissão, a própria elevação da participação 
dos Estados e municípios, e o IPI mais IPR, que V. Ex•s sugeriram 12% e nós 
estamos indo at~ ll %. 

Outro aspecto é o que se refere à legislação ordinária, em que devemos 
no sentido do bom municipalismo fazer arnda muita coisa. Temos o proble
ma de tantos recursos que são adjudicados aos municípios, mas demoram 
para chegar lá. Esta é uma realidade dentro das complicações. Parabéns a V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Continua em discussão. 

O SR. NIVALDO KRUGER- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, toda 
medida que vise ao fortalecimento do município nesta quaâra de fragilidade 
das finanças municipais, n"esta quadra de centralismo autoritário, merece aca
tamento, apoiamento e, sobretudo, pressa na solução da questão, uma vez 
que grande número -de municipalidades já estão na insolvência. 

Num depoimento na CP! dos Munic!pios, feito pelo presidente da Asso
ciação do Municípios do Paranã, ele relatava que naquele Estado, um dosEs
tados de economia mais pujante da Nação, alguns municípios jã estavam de
volvendo as chaves das prefeituras por absoluta inviabilidade e impossibilida
de de continuar cumprindo a missão a que se destina o município. 

A centralização dos recursos vem assumindo uma proporção de tal or
dem, nos últimos tempos, que colocou Estados e Municípios nesta posição 
absolutamente insustentável. E se nós quisermos, manter a unidade da Fede
ração, é necessãrio não destruirmos as suas raízes. Quanto a isso, creio que 
todos que aqui se encontram estão de acordo. Entretanto, no que falta con
cordância é quanto aos montantes a serem distribuídos. 

O eminente Relator faz uma afirmação do seguiilte teor, que eu gostaria 
de dissecar, analisar, encontrar os fundamentos concrétos qUé fazem com que 
o Sr. Relator mantenha esse ponto de vista perante este Colegiada: se fossem 
aprovadas todas as propostas, a União passaria a não ter condições para 
atender as obrigações que lhe incumbem, a não ser por meio de emissões fidu
ciârias, que se cons-titui no piOr tipO de tributação, o mais injusto em sua uni
versal incidência. 

Parece-me que precisa ser considerado um_ argumento que não está colo
cado aqui. Os mun1cfp-i.OK;-quando pleiteiam uma partilha maior dos recursos 
da renda pública, querem, também, assumir novos_ encargos; aceitam assumir 
novos encargos. A União jamais ficaria desprovida de meios, porque a trans
ferência ·de recursos_ implica na transferência de obrigações. Acredito que os 
municípios brasileiros podem desempenhar muito melhor do que a União, 
pela proximidade que têm da problemática social, económica, politica local, 
de que a União administrando certos serviços, do que o próprio Estado admi
nistrar certos serviços. 

Mas, parece~me que precisa haver uma mudança de filosofia, uma mu
dança de concepção. E essa mudança de filosofia e de concepção implica em 
contrariar o centralismo autoritário que dominou todo o processo durante 
esse tempo e que, agora, vem chegando num processo galopante à condição 
de total asfixia das unidades municipais e das unidades federadas. 

Vejam Srs., este exemplo que -é ·altamente ilustrativo, profundamente sig
nificativo; apenas dois Estados da Federação têm recursos de sua renda tribu
tária capazes de su-pOrtar as despesas de custeio. A União supre-lhes; neste su
primento vem a dependência que o Deputado H~lio Duque se referia há pou
cos instantes: perda da autonomia, perda até certo ponto da contextura da 
dignidade das unidades federadas. 

Agora, os municípios, pobres municípios. Os Estados que têm superávit 
da carga, da receita tributária- em relação à sua despesa são justamente os dois 
Estados sulinos, Paraná e Santa Catarina. O Paranâ com menos, apenas 15% 
a. mais, e Santa Catarina com 19%. Isto, no ano de 1978. Mas, já agora, o Pa
raná está quase com sua receita tributária e sua despesa de custeio equilibra
das, havendo uma pequenina margem de superávit. A coisa indo como vai, 
dentro de mais um ano ou dois, nem mesmo esses dois Estados terão superá
vit; talvez, Santa Catarina, pelo potencial industrial que repiesenta. 

Agora, com relação aos municípios, nós verificamos na CPI da qual par
ti-cipamos, que avaliou o empobrecimento de Estados e municipios que muito 
acima do perigo da insolvência está o perigo da quebra da unidade. Ter!amos 
que inventar um outro sistema, o departamental, talvez, porque as conse
qUências desse fato estão gerando efeitos altamente negativ-os. Por exemplo, 
pequenos e médios municípios cuja receita é inSuficiente para atender as ne-

cessidades bãsícas, nesses municípios já não encontram mais homens de 
maior responsabilidade com vontade de assumirem o comando e adminis
tração local. Os escalões menos categorizados disputam e os menos responsá
veis, porque os homens que tenham um elevadíssimo índice de sentimento de 
causa pública, não estão dispostos a aceitar um cargo que os coloca como 
líder pela porta da frente no dia da posse e os tira pela porto. do fundo, não se 
sabe de que jeito, mas, geralmente sob o escárnio da opinião pública. E ne
nhum homem sério, responsável, aceita essa condição que foi imposta pelo 
sistema, que fez desta Nação um centralismo tão grave, que o próprio Gene
ral Golbery, em entrevista, à revista Veja, ~á pouco tempo, dizia que era pie
ciso com urgência que se descentralizasse alguma coisa, porque uma greve de 
táxi em- Curitiba, que deveria ser assunto resolvido pela Prefeitura de Curiti~ 
ba; teve que ser resolvida por uma decisão aqui de cima. 

Então, nobres Congressistas, nós que conhecemos todos os problemas mu
nicipais, vamos aprovar esta emenda do Senador Affonso Camargo Neto, 
que me parece sábia, simples, como também a emenda do nobre Senador Lo.
manto Júnior. Nestas condições, teríamos a oportunidade real, concreta, de 
oferecer aos munícípios brasileiros a sua alforria, neste momento em que es
tão numa dependência total e absoluta, desmoralizadas as administrações e 
desmoralizada a própria democracia. Essa unidade de governo que elege seus 
representantes, fica num confronto terrível de inferioridade ante as unidades 
administradas pelos prefeitos nomeados, porque o centralismo coloca 92% 
dos recursos auferidos nas_capitais. O Governo deixa 9% para todos os mu
nicípios e, então, a população do interior que vê o seu Prefeito sem condições 
de fazer obra, acha que Prefeito bom mesmo é o nomeado, porque realiza 
muito, tem entrosamento com o Governo Federal. 

Quero chamar a atenção para esse aspecto que não é utilitarista, é mais 
filosófico, mais conceituai, o de estarmos desmoralizando a democracia pelo 
desempenho escasso das administrações eleitas pelo povo. 

Era esta a colocação.que desejaria fazer nesta oportunidade, de carãter 
conceituai, fazendo um apelo para que se aprove a proposta ... 

O SR. PEDRO SIMON - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NIVALDO KRÜGER- Pois não. 

O SR. PEDRO SIMON- Vamos fugir dessa análise, que acho correta, 
de que o interesse do Governo é fortalecer os prefeitos das capitais, no senti
do de valorizar a administração deles ao contrário dos outros. Vamos deixar 
essa de lado. O que acho fundamental é que, na medida em que o Governo 
entra nessa tese de fortalecer os grandes centros urbanos, ele nunca vai resol
ver o problema, porque a cada vez está agravando a situação. Esse me parece 
que é o cerne da questão. Se ele não cria condições para o cidadão ficar no seu 
lugar de origem, ele pode dar toda verba da União para as capitais e cada vez 
vai ter mais problemas nos grandes centro urbanos. Parece que ele não tem 
condições de resolver o problema e está criando mais problemas. 

O SR. NIVALDO KRÜGER- Esse aspecto de cunho social levantado 
pelo nobre Senador Pedro Simon é de uma clareza meridiana, qualquer ana
lista, por mais simples que seja, pode entender e verificar. Não entendo como 
representantes do Governo Central, como o Sr. Ulisséia, ainda tenham audá
ci:i, eu diria, para não dizer O termo usado por nós, homens do campo, .. cara~ 
durismo", de vir defender o centralismo pelos instrumentos que aí estão. Fei
tas essas considerações. antecipo a miitha posição favorável a esta emenda do 
Senador Affonso C amargo Neto. E, como já me manifestei anteriormente, à 
emenda do Senador Lomanto Júnior. Tenho a impressão de que a compo
sição de ambas ... 

O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann) - Agradeço as observações de 
V. Ex•, que sei que as emitiu num sentido conceituai daquilo que deveria ser a 
estrutura brasileira toda. Evidentemente, muita atribuição deveria ser dada a 
Municípios e a Estados, como também os competentes recursos, porque sou 
daqueles que vem do interior e sabe qual é a realidade, que o prefeito faz com 
o mesmo dinheiro mais salas de aula, do que o Estado, e do que a União. 
Nesse sentido, o Governo já tem feito gra-ndes progressos pelos convênios que 
estão sendo feitos. Mas, se a arrecadação local permitisse fazê-lo sem necessi
dade do convênio, evidentemente, seria muito melhor. Naquela velha tese, 
ensino primário a nível municipal, secundário a nível estadual, universitário 
no plano nacional e assim como as demais atribuições do Poder Executivo, 
tanto da União, como dos Estados e Municípios. V, Ex• com muita proprie
dade se referiu, à dificuldade, por exemplo, dos Estados brasileiros de atender 
no momento atual às despesas de custeio, ficando apenas dois como exceção. 
Dai o aspecto do nosso não acoihimento no momento. Sou solidário com a 
tese, e sempre o serei", de que a participação no ICM deve ser maior. Mas, no 
momento em que estamos tirando da transmissão dos Estados, não sei qual é 
a repercussão nos demais, porque não temos em Brasília dados estatísticos a 
respeito. No caso do Rio Grande do Sul. vai a mais de 1 bilhão de cru7eiros 
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que representa a própria transmissão. Alêm de tirar do ICM a situação desses 
Estados todos, talvez com exccção de São Paulo pioraria muito mais. 

O SR. NIVALDO KRÜGER- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann)- Pois não. 

O SR. NIVALDO KRÜGER- Enquanto Estados e Municlpios es· 
tão nessa penúria, o Governo da União envia uma mensagem ao Congresso 
Nacional, que serâ apreciada por DÓ!i agora, de um superávit de receita na or
dem de 311 bilhões de cruzeiros, que equivale quase a 50% do valor total da 
receita do ano. Veja V. Ex' o desequilíbrio gerado pelo centralismo: a União 
com 311 bilhões de cruzeiros de superavit, sem saber nem o que fazer deSses· 
recursos, e os Estados e Municípios deficitários. Então, parece-me que a tese 
da alocação de recursos, em contrapartida de obrigações, equilibraria as con
tas sem prejuízo da União. 

O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann) - A meu ver não temos con
dições de alcançar o ideal no momento,. diante de uma situação realista do 
momento. Era o que, dentro dos estudos que elaboramos ao longo de um 
mês, chegamos à conclusão das três alterações que estamos fazendo. 

O SR. PEDRO SIMON- Mas, não se alegue falta de recursos na esfera 
federal. 

O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann) - Estamos acolhendo inClusive 
as conclusões da IPI dos Municípios, que eleva ponderavelmente. Pediram 
mais de 3% e já éstamos dentro desse objetivo considerando 2%. Mas, era esta 
a explicação breve, com os meus agradecimentos ao nobre Deputado Nivaldo 
Krfiger, que tem honrado a representação do seu Estado no Congresso Na~ 
cional. 

O SR. NIVALDO KRÜGER- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Continua em discussão o pa
recer do nobre Relator. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- "E necessâria uma reforma tribu
tária com o objetivo de dar mais força aos MunicípioS, que atualmente não 
dispõem de recursos para executar um mínimo de tarefas que lhes deveriam 
ser afetas". Esta foi a tese defendida pelo Ministro Mário Andreazza, na últi~ 
ma semana, perante a Escola Superior de Guerra. Portanto, vemos qUe at~ da 
parte do Poder Executivo existe a preocupação do fortalecimento dos Mu~ 
nicípios. 

Outro dado que merece meditaçilo dos Srs. Congressistas é o que nos 
apresenta a Professora Silma Parente de Barros, do Ministério da Educação e 
Cultura. Hoje, são atendidos apenas 73,5% da população escolarizâvel, quan
do há menos de um decênio esse atendimento abrangia cerca de 81%, esperan~ 
do os mais otimistas que estivéssemos hoje chegando aos 90%. Isto também é 
decorrência do empobrecimento dos Estados e Municípios. Aos Estados e 
aos Municípios compete primordialmente educação de 19 e 29 Grau. No en
tanto, estamos decrescendo nesses últimos anos a escolaridade nesses níveis 
de ensino, porque os Municípios, pdnCipatmente não têm condições de criar 
mais escolas nas suas áreas por falta de recursos próprios. 

Razões como_ estas nos levarãm,- em- 1975, a apresentar uma emenda 
constitucional no sentido de aumentar o Fundo de Participação dos Estados e 
Municípios, de 5% a lO%. Apresentamos na Câmara dos Deputados e o Sena
dor Marcos Freire, no Senado Federal. Como Deputado Federal do partido 
do Governo, tive a preocupação na época de, antes de apresentar a emenda, 
solicitar a opinião do Ministro de então. Tenho atê hoje em meu poder uma 
carta do Ministro, dizendo que era impossível a União ceder um aumento 
desse tributo. Depois de várias gestões, depois de muito vaievêm- aí faça-se 
justiça à compreensão do General Ernesto Geisel, Presidente da República de 
então, que concedeu aumento de 5% para 10%. O seu Líder na época, o Sena~ 
dor Pctrônio Portella, apresentou uma emenda substitutiva, fazendo esse au
mento de forma gradual, de 5 para 6, de 6 para 7, de 7 para 8, de 8 para 9, e 
mantendo o Fundo Especial de 2%. 

Agora, apresentamos uma sugestão, baseada nas solicitações que foram 
feitas por todos os Secretários de Estado brasileiros. Na última reunião, reali
zada em Salvador, solicitaram o aumento do Fundo de Participação para 
15% para os Estados e 15% para os Municípios. Daí a apresentação da nossa 
proposta, de 14% para os Estados e 14% para os Municípios, com a manu
tenção do Fundo Especial, de 2%. 

Mas, não sendo regimentalista, quem ·o é jã me afirniou que não pode-
mos aqui pedir preferência para votàÇão de emendas; uu votamos com o 
substitutivo, ou votamOs contra o substitutivo. E é necessário que aqui realce
mos o papel do Deputado Alberto Hoffmann, que fez um trabalho sério, cri
terioso, minuciáso e deu o que ele julgava possíyel dentro de um entendimen-

to com os órgãos do Executivo, que na realidade não querem abrir mão de 
nada, nem de uma parcela dos tributos da União. Se formos perguntar a al
guém, sempre a resposta serâ negativa. Mas, todos nós que estamos aqui te~ 
mos a nossa vida pública baseada nos Municípios. Eu, desde vereador atê 
agora, sempre baseei minha carreira política nos Municípios, principalmente 
os do interio!. Por isso, todos nós, teremos de ter os olhos voltados para o 
fortalecimento daquelas comunidades interioranas. 

Se o Relator aceitasse a proposta de aumento do Fundo de Participição 
para 14% ótimo! Porque é necessârio que aqui também sejamos realis~ 
tas e ·admitamo"s uma verdade: o aumento que fizermos hOje para os MUnicí
pios e Estados brasileiros será o último aumento concedido nesta legislatura. 
Não vamos imaginar que possamos aumentar a cada ano esses recursos; ha~ 
verá reação, porque toda ação tem uma contra~reação. Então, vamos apro
veitar, hoje, se for o caso, para fixar o aumento que consideramos justo. Se 
considerarmos assim, se o. Relator puder atender à solicitação para aumentar 
a participação do Fundo dos Municípios e dos Estados, poderemos sair daqui 
tranqUilos, porque teremos criado um pouco mais de condições para que os 
Estados e Municípios fizessem a sua parte no trabalho do desenvolvimento 
do País. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Para que não pareça uma in
correção da Mesa, não hã nenhum impedimento de ordem regimental com re~ 
lação a qualquer alteração que venha a aperfeiçoar a emenda substitutiva 
apresentada pelo nobre Relator. Inclusive, regimentalmente, apesar de o Re
gimento Comum ser omisso, neste caso, mas recorrendo ao Regimento do Se~ 
na:do, que nos é sugerido pelo Regimento Comum nesses casos de omissão, 
qualquer emenda de acréscimo, se S. Ex• entender de aceitar- evidentemen~ 
te que cabe ao nobre Relator aceitar ou não- essas emendas também pode
rão ser apresentadas antes da votação da emenda substitutiva apresentada 
pelo nobre Relator. 

Continua em discussão. 

O SR. PEDRO SIMON - Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 

Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, considero o assunto de uma 
seriedade tão grande, que me preocupa fazer uma votação assim tão profun· 
da, como esta, sem a análise que me parece cada um de nós ter por obrigação 
fazer. Eu reconheço, com toda franqueza, diante do longo debate através do 
tempo, situação de precariedade dos Estados e municípios. Aqui, por exem
plo, foi relatado, pelo Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câ
mara, aquilo que nós, no Senado, na Comissão de Economia, estamos vendo 
diariamente: os pedidos de financiamentos externos, uma vez que os municí
pios e os Estados estão praticamente falidos. 

Com a·maior sinceridade, estou achando que se faz uma CPI na Câmara, 
que se cria uma Comissão Mista- do Congresso Nacional, mas não vejo prati
camente que o que sairá daqui significará muita coisa para os municípios e os 
Estados. Sinceramente, não sei o que serã melhor: que não aconteça nada, 
para que esse aumento de pressão dos Estados e municípios nos leve contra a 
parede para fazermos algo de concreto, ou que demos esse paliativo, que eles 
poderão imaginar que resolverá, e que com todo o respeito, na minha opi~ 
nião, praticamente ·nada resolverá. Acho que a situação, hoje, nos Estados, 
na sua quase totalidade, à exceção de São Paulo, e dos municípios, na sua es~ 
magadora maioria, é uma situaÇão falimentar; e essa situação~ perdoem-me a 
sinceridade, não serâ alterada em praticamente nada com a aprovação deste 
projeto da maneira como está elaborado. 

O SR. NIVALDO KRÜGER- Permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O SR.NIVALDO KRÜGER- Senador Pedro Simon, acho que V. Ex• 
faz uma colocação de extrema importância, neste momento. Eu acho preferi~ 
vel, a aprovar o relatório, não aprovar nada, deixar como está. 

O SR. PEDRO SIMON -A pressão dos municípios e dos Estados vai 
continuar; isto não vai resolver nada. Estamos criando um clima de expectati
va de que a situação vai~se resolver, e na verdade, não vai resolver nada. Além 
disso haverá o comprometimento, perdoem~me a sinceridade; nós, membros 
desta Comissão, amanhã ou depois poderemos ser interpelados, dirão que fo~ 
mos membros da Comissão, que poderíamos ter votado, que poderíamos ter 
resolvido . ..,Enfim, não vai resolver nada. 

A verdade é uma só: há hoje uma centralização total. Se fizermos um le
vantamento entre os Governadores dos Estados, Prefeitos da Capital, Secre
tários de Estado e Prefeitos das médias e grandes cidades, digo médias e gran
des, porque as pequenas CoitadaS;-não adianta virem aqui, passa·m met3de do 
seu mandato, ou pelo menos um terço, tenho certeza absoluta, entre a Capital 



Setembro de J980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 1'erça~feira 9 438~ ·. 

do Estado e a Capital da República. E ~êm, em útirna análise, mezy:Jigar aqui~ 
lo a que têm direito; e vêm aqui fazer o jogo do dinheiro, Quer diz~r, a máqui
na burocrática financeira que se armou neste Pais ê: tão estúpida, que não há 
justificativa. Em qualquer país civilizado, o dinheiro arrecadado no municí
pio- só se arrecada dinheiro no município, quCr áizer, só tem pessoa física 
no município, só tem fábrica no município, o território ê o município; o Esta
do é ficção jurídica e a Nação é ficção jurídica. Então só se arrecada no mu
nicípio, e só se faz obra no município. Então se se arrecada no município, se 
se faz obra no município e se se faz um jogo do dinheiro, quer dizer, o municí
pio arrecada, manda para União, com uma burocracia fantástica, e volta ao 
município, através de outra burocracia tremenda. 

Então como o Deputado Alberto Hoffmann disse muito bem, devemos 
dar nomes aos bois, é claro. Todo mundo sabe que se o município gasta "2" 
para construir a escola, o Estado gasta u6" e a União "10" para construir o 
mesmo prédio, a mesma escola. Todo mundo sabe que isso acontece no Bra
sil, porque o município, na hora em que constrói, tem o povo vigiando, con
trolando, fiscalizando; jâ na área estadual, a coisa jâ é mais difícil, e, na área 
federal, nem se fala. 

Então o que estâ acontecendo? O Governo estâ arrecadando e muitas ve
zes está dando como caridade: atende um pedido aqui, um emprê:stimo lá, um 
favor acolá. Sinceramente, eu imaginava que estaríamos aqui p'aia fazer algo 
de concreto, algo realizável. Que teríamos o Executivo pela frente, teríamos; 
que o Executivo- diz bem o nobre Senador- se depender dele não dá nada. 
eu vou mais longe: se depender dele, tira mais airida, ele acha que é pouco. 
Sinceramente, pelo menos a proposta de V. Ex• é melhor. Acho que podería
mos fechar na 3.rrecadação do Imposto de Renda e do IPI, fazendo a distri
buição em termos de 14% para os EstadOs e 14% para os Municípios. Aí seria 
algo de concreto, seria algo de palpável; poder-se-ia dizer que a arrecadação 
realmente ajudaria em alguma coisa. Agora, aumentar de 9 para 11%, since
ramente, acho melhor deixar como estâ porque deixando como está, alguma 
coisa de concreto aparecerá, em termos qüe quase seria a falência total. 

Nós, da Comissão de Economia e Finanças do Senado, já estamos apro
vando os empréstimos aos municípios, na Ceiteza de que virá uma moratória 
final do Governo, porque eles não vão poder pagar e o Governo não terá 
corno executar a prefeitura. 

Agora, o quadro apresentado pelo Deputado Hélio Duque é um quadro 
dramático, mas é a realidade. Hoje - eu falo da minha çidade, Caxias, que 
está no quadro das médias e grandes cidades- o que o município ainda tem 
que fazer, e o faz com uma alegria muito grande, é criar a comarca: o municí
pio dâ o terreno, o município constrói o Forum, o município constrói a casa 
do Juiz; no destacamento da Brigada Militar, o município dá o terreno, o mu
nicípio constrói o Destacamento. Quer dizer, a célula ainda suga o município 
naquilo que é competência do Estado, que é competência da União. A coisa é 
tão real, o quadro é tão absurdo, que me parece que esta Comissão Mista do 
Congresso cria aqui uma atitude irreal. Temos o lado do município e temos o 
lado do Estado; vai haver uma inversão, na verdade o dinheiro vai ser gasto 
da mesma maneira, no mesmo local, no mesmo objetivo, que é construir 
obras necessárias. Mas, será construído por quem? Pelo município, porque, 
na medida em que dermos mais para os municípios, será menos o que a 
União terá que executar, porque serão obras que os municípios terão que exe
cutar. 

Com toda a sinceridade, acho que, aqui, d~vemos tomar uma atitude de 
coragem, no sentido de apresentar uma emenda constitucional ao Executivo. 
Afinal, estamos ou não num regime de abertura? Vamos ter a coragem devo
tar essa emenda constitucional, dando aos Estados e municípios um pouco 
daquilo que achamos que devemos dar. Agora, em ficar como está, com todo 
o respeito, sou daqueles que preferem não votar esta emenda, deixar as coisas 
como estão para ver como é que fica, porque, na verdade, vai mudar. Os mu
nicípios e os Estados estão indo para uma situação falimentar. Nós temos um 
levantamento feito no Rio Gr3.nde do Sul, que mostra que aquele Estado não 
está arrecadando praticamente para pagar o seu funcionalismo público; ores
to é feito com empréstimo federal ou empréstimos internacionais, externos. 

Então, numa sitUação como esta que estamOs vivendo, nãc há um Depu
tado, não há um Senador que não esteja cônscio de que seu Estado está numa 
situação falimentar. Pois este é o momento, esta é a hora de nós encontrar
mos uma solução, porque não estamos aqui para ficarmos de braços cruza
dos. Por outro lado, hã possibilidade de alterá-la. Vamos alterá-la em muito 
do que signifique algo de concreto. Agora, tem que haver sinceridade nisso. 
Aumentar de 9 para ll ou para 12%, eu não vejo nenhum significado nisso
nenhum significado nisso. Pelo contrário, nós estamos é semeando ilusões. Os 
Estados e Municípios vão dizer que melhoraram, vai haver manchete, mas, 
na verdade, não melhora coisa nenhuma. 

Eu faço um apelo. Entendo das dificuldades do Sr. Relator, ima8ino o 
drama que ele deve ter vivido, ele deve ter sdfrido um essédio enorme dos téc
nicos, dos assessores, dos Ministros do Governo, mostrando o drama, as difi
culdades que a Nação estará atravessando, mas acredito que a essa altura, se 
ele sofreu uma pressão de lã, Cstá na hora de nós pressionarmos o Relator no 
sentido de conseguirmos dele que, no seu parecer, aumente um pouco essas 
aliquotas. 

Porque, honestamente, eu acho que como está, não deixo. Eu acho aqui, 
Sr. Presidente, o imposto de transmissão correto- se bem que o imposto de 
transmissão quem vai perder ê o Estado. Mas, muito bem. Ele ganha tudo. 
Quer dizer, ele é tirado do pobre para dar para o miserável. Ele melhora para 
o Município, mas estâ dificultando para o Estado. 

A participação do !CM nos municípios - tem razão o Deputado Hoff
mann- é uma situação entre o pobre e o miserável, quer dizer, nós podemos 
discutir, mas não está aqui o problema; o problema não estâ aqui. O proble
ma não está entre o Estado e o município. Agora, no Imposto de Renda e no 
IPI, aqui, sim, aqui estâ o problema sério. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Há uma providência salutar do Rela
tor, que é aquela que aumenta de 40 para 6d% a participação dos Estados e 
Municípios. 

O SR. PEDRO SIMON - Jã era. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Não. Não era, não. 

O SR. PEDRO SIMON -Já era há muito tempo. Certo? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Mas, hoje é de uma substancial impor
tância para o município. De qualquer maneira, o Sr. Relator aceita esta trans
ferência, que de qualql!er maneira vai injetar dinheiro, embora eu também 
concorde em que nós precisamos fazer uma reforma ampla, temos que fazer 
uma reforma capaz de atender aos interesses desses municípios, nesta hora 
difícil que eles estão atravessando. 

O SR. PEDRO SIMON- Eu faria um apelo ao meu conterrâneo, por
que é um municipalista, um homem do interior do Rio Grande do Sul, que lu
tou através dos municípios, eu faria um apelo ao Deputado Alberto Hoff
mann, no sentido de, pelo menos, ficar com a emenda que é a mais modesta: 
14% do IR e !PI para os municípios; 14% para os Estados e 2% do Fundo Es
pecial, dando 30%. Acho, sinceramente, que ê o mínimo que podemos fazer, 
se é que queremos fazer alguma coisa. Porque doar 11% se depender do meu 
voto eu não dou. Fiz uma emenda, a de n9 23, que dá a 19% aos Estados e 19% 
aos municipios. Então, eu ficaria com esta emenda. Eu, honestamente, vou 
dar o meu voto: eu voto pelos 19%. Mas, como sei que o Relator está numa si
tuação difícil- e respeito essa situação- entre os 9 e os 11%, ficaria em tor
no de 14%. Pelo menos se poderá dizer que se votou algo de concreto. Ai, sim, 
é algo que serâ uma esperança somada a uma resposta a nível financeiro. Por
que havendo o contrário, para quem está na miséria, com os 9, com os 11, 
não sei se não seria melhor deixar para fazer uma alteração adiante ... 

O SR. NIVALDO KRUGER- Se me permite nobre Senador, há de se 
considerar que essa alíquota não é a de maior expressão na arrecadação mu
nicipal; ela significa pouco. Ela não tem uma repercussão profunda na vida 
municipal. O que tem uma repercussão profunda na vida municipal é a cota 
de !CM. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nem todos os municípios têm qua
dro de exclusiva participação. No nosso Estado, dos 336 municípios, mais de 
200 vivem quase que praticamente do Fundo de Participação. 

O SR. PEDRO SIMON - Daí portanto, essa alegação do Senador. 
Eu faço um apelo aos Deputados e Senadores do Governo, para fazer

mos uma pressão em cima do Relator, para nós conseguirmos na pior das hi
póteses os 14%. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O Senador Pedro Simon era o 
último orador inscrito. 

O SR. NIVALDO KRUGER- Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem. Desculpe, Sr. Presidente, se não for questão de ordem, mas eu gostaria 
de participar. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Se V. Ex• não concordar com 
o que a Presidência vai dizer, eu lhe darei a palavra. 

O SR. NIVALDO KRUGER __:Então, Sr. Presidente, apenas uma con
sulta à Mesa. Eu desejo encaminhar uma enlenda substitutiva. E: o momento, 
agora? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Eu ia dizer o seguinte: nós to
dos aqui, praticamente, todos nós municipalistas, comprovamos a importân-
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cia desta Comissão. E a Presidência não quer ficar apenas dentro do formalis· 
mo, que é obrigada a ficar, do Regimento. 

Nós estamos sentindo aqui o apelo de Deputados e Senadores em re~ 
lação ao Relator. A Presidência, então, vai suspender os trabalhos por 10 mi
nutos, para que as Lideranças, tanto dos Partidos de Oposição como do Go
verno, mantenham um entendimento com o nobre Relator, na tentativa de 
nós chegarmos a um acordo, face a essa emenda substitutiva. 

A Presidência faz isso com o objetivo de tentarmos realmente atender os 
municípios. t uma questão inusitada que estamos propondo, mas creio que 
todos aqui estamos na tentativa de melhorar os nossos municípios. 

A reunião está suspensa por tO minutos, e peço às Lideranças que man
tenham um entendimento com o nobre Relator. 

(A reunião é suspensa às 18.45 horas e reaberta às 19.25 horas.) 

OSR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Estã reaberta a reunião. 
Antes de colocar em votação, tem a palavra final S. Ex•, o Deputado Re

lator, Alberto Hoffmann. 

O SR. RELATOR (Alberto Hoffmann) - Sr. Presidente e eminentes 
Membms desta Comissão: uma das sugeStões recebidas seria a de suprhrilr o§ 
2o do art 25, que diz: 

"A lei federal ............... 0 •••••••••••• ~.~ ••••••••••••••••••••• 

I Leitura) 
Com a supressão, transforma·se o§ 39 em§ 29 E lâ adi3.nte, quando sere

fere ao item !PI mais IR - art. 25, onde se lê 25%, leia·se 26%. Estados, 12%; 
Municípios, 12%; o Fundo Especial seria mantido. Isto não foi nenhuma 
pressão. Foi apenas para arredondar a conta, que era 11 mais 11, 22, mais 3, 
25. f: apenas no sentido de arredondar a conta para 25%, Mas. indo para 
26%, aqui seria acrescentado mais I. 

Com relação à observação da vigência do Imposto de Transmissão, não 
hã necessidade. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vou colocar, êntão, em vo
tação o parecer do nobre Relator, que acaba de colher algumas sugestões da 
ComiSSãO MiSta:- -- - ---

Os Srs. Deputados e Sen3dores que concordam com o parecer do ... 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, V. Ex• me permite apenas dois 
minutos? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• tem a palavra. 

O SR. PEDRO SIMON - Apenas para que fique claro, porque acho 
que o pensamento do Relator é o pensamento da Comissão, é o pensamento 
do PDS, é o pensamento da Oposição. O importante era que ele safsse. Nós 
estamos votando dentro daquilo que é possível, mas longe daquilo que dese~ 
jamos. Que fique claro, que fique bem especificado que, se dependesse de nós, 
seria bem diferente aquilo que nós estaríamos votando. Mas, infelizmente, 
dentro das contingências que nos são apresentadas, e com essa possibilidade 
de o projeto ser aprovado no Congresso Nacional, caso nós adotãssemos exi~ 
gências como, por exemplo, o Senador Lomanto Júnior, que aumenta muito 
mais a parcela dos Estados e Municípios, isto seria dificltmente aprovado 
pelo CcJ"rtlrtesso Nacional. 

Então, <nlõSSõ Võto, Sr. Presidente, é no sentido de querer que saia algo 
aprovado no Congresso Nacional, porque as informações que nós temos é a 
de que isto é o máximo que se conseguirá que seja aprovado no Congresso 
Nacional. 

Então, quero deixar muito claro que, se dependesse de nós, se tivéssemos 
condições, nós Votaríamos uma emen(i"~fbem diferente desta. Mas como esta é 
a única possibilidade que se nos apresenta em condições de vê-la aprovada 

pelo Congresso, nós ficamos com ela, que não é a nossa, porque se tivéssemos 
condições de ver aprovados pelo Congresso índices que contribuíssem bem 
mais do que os aqui ajustados, nós estaríamos votando de uma forma diferen~ 
te. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vamos iniciar a votação. A 
não ser que algum Deputado ou Senador queira a chamada nominal. 

O SR .. NIV ALDO KRÜGER- Sr. Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -V. Ex• com a palavra. 

O SR. NIV ALDO KRUGER- Desejo fazer uma declaração de voto, 
dizendo que estou de acordo até quando se chega no item que propõe alte
ração no ICM. 

Estou de acordo com as modificações feitas até agora, pleno acordo. En
tretanto, com relação ao ICM, não posso votar favorável a esta proposta do 
Relator, porque entendo que, para a maioria dos municípios brasileiros, uma 
alteração na renda do ICM e do IPI corresponde a um anseio. Este é um an
seio verificado em todos os Congressos de Municípios, quer estaduais e quer 
regionais, também no Congresso Nacional de Municípios, na cidade de Curi
tiba, do qual o ilustre Senador Lomanto Júnior também participou. 

Os municípios, sem uma eleVação do ICM, não poderão fazer frente aos 
seus compromissos. Indago, aqui, para concluir e reforçar este argumento: 
um município do Paranã contratou 22 milhões de financiamento, para suprir 
a deficiência de renda, porque agora o processo é este: carência de recursos, 
partimos para a tomada de empréstimos, com a autorização do Senado. Dois 
anos depois, pagos 6 milhões de cruzeiros, Srs. Congressistas, o financiamenn 
to estava em 54 milhões de cruzeiros. Em dois anos! Pagos 6 milhões do com
promisso, o financia-mento, acrescido de juros e correção monetãria, esta v~ 
em 54 milhões de cruzeiros. Portanto, sem uma alteração da alíquota dtt 
ICM, declaro-me impedido de votar nesta alíquota. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vou proceder à chamada dos 
Srs. Deputados e Senadores. 

O SR. JORGE ARBAGE -Proponho que a votação seja feita poi acla
mação. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Francc) - Se não hã objeção do Ple-
nário ... 

A declaração de voto do nobre Deputado jâ foí anotada. 

O SR. JORGE ARBAGE - Mas poderá ser feita a posteriori. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Mesa, por uma questão de, 
nHtls uma vez, lealdade e atenção ao nobre Deputado, fez a anotação antes de 
proceder à votação. 

::> SR. JORGE ARBAGE - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Os Srs. Deputados e Senado
res que concordam com o parecer do nobre Relator queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Está aprovado o parecer do nobre Relator, com a declaração de voto de 
V. Ex•,jã anotada pela Presidência, e a do nobre Senador Pedro Simon, tam
bêm. 

Vou encerrar os trabalhos, mas pediria apenas aos Srs. Senadores e De
putados que permanecessem no recinto, porque teremos que proceder à ássi
natura do parecer do nobre Relator para que possamos enviar ao Congresso 
Nacional. 

Muito obrigado aos Srs. Congressistas. 
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 19 horas e 15 minutos.) 
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Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 21 t-3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 hOras 

Loool: Sala "Clóvis Bovitácquo" - Anexo 11 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Helvídio Nunes 
Vice-Prosidente: lenoir Vargos 

Titulares 

1 .. Lenoir Vargas 

2. Helvidio Nunes 
3. Jessó Frt~ire 
.(. Moacyr Oalla 
S. Ht~nrique do La Rocque 

6. Aloysio Choves 

Suplentes 

1. Jutohy Mogolhào5 

2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michiles 
.(. Benedito Canelas 
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1. Franco Montoro 1. Nelson Carneiro 

2. Humberto Lucena 2. Marcos Ftt~ire 

3. Jaison Barreto 

Assistente: Loila Leivas ferro Costa- 211-3.(97 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bovilácqua" - Anexo ll 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Amon de Mello 
Vico-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. luiz: Cavalcante 1. Affonso Camargo 

2. Milton Cabral 2. João Calmon 

3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 

4. Arnon de Mello 

1. Direeu Cardoso 1. Gilvan Rocha 

2. Itamar Franco 2. Roberto Soturnino 

3. Henrique Santillo 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga- 211-3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 

Local: Sala do Anexo "8" 

COMISSÃO DE REOAÇÃO - (CR) 
(S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 

Vice-Presidente: AdoJ.berto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outro 1. João Calmon 

2. Saldanha Oorzi 2. Murilo Badaró 

3. Mendes Conale 3. José Samey 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 

2. Adalberto Sena 

Assistente: Mario Thereza Magalhães Motta - 211-3501 

Reuniatls: Quintas-feiras, às 12:ÓO horas 
Local: Solo "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(lS membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vico-Presidente: Saldanha Oorzi 
29-Vico-Prosidente: Lomonto Júnior 

Titulares 

1. Torso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. Lomonto Júnior 

S. Mendes Canalo 
6. Aderbal Juromo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vorgas 

9. José Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Choves 
2. Pttdro Pedrossian 
3. Henrique de la Rocuque 
4. Jos6 Guiomord 
5. Luiz Cavalcante 

6. 
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1. Paulo Brossard 1. Marcat. Freire 
2. Nolson Carneiro 2. Mauro &.Mvid.s 

3. Itamar Franco 3. LoileO....... 
4. Josê Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancrodo Ne~s 

Assistente: Cóndido Hippertt- 211oo3<490 o 211oo3491 
Reuniõest Quartos-feiras, às lltOO horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 

COMISSÃO OE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presiclonte: Gilvan Rocha 
Vice-Presiclonte; Htlnrique Santillo 

Titulares Suplentes 

t. lo manto Júnior 1. Saldanha o.tzi 

2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvon Rocha 1. Jo~Richo 
2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lêda ferreiro da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintos-foiros, às 10:.30 horas 

Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente, Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kolume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Bodaró 3. José Guiomord 

4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Bencvides 1. Cunhaümo 

2. Agenor Mario 2. Jaison Barreto 

3. Orestes Quercia 

Assistente: Carlos do Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas 

Local: Sala "Ruy Barbosa" - Ane:~~:o 11 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonte: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucona 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 

2. Hanriquo de La Rocque 2. Pedro Pedrossion 

3. Bernardino Viana 3. M•rbal Juremo 
4. Atborto Silvo 
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1. Evondro Carreira 
2. Humberto Lucena 
i Lóz:aro Barboz:a 

1. Orestes Quércia 
2. Evelósio Vieira 

Assistente-: Leila l.e-ivas Fe-rra Costa - 2113499 
Re-uni6es: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vico-Presidente: Vicente Vuolo 
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Titulares Supl.ntes 

1. Benedito Ferreira 1. Passos Pórto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossion 3. Alberto Silva 
4. Alfonso Camargo 

1. Evondro Carreira 1. leite Chaves 
2. lc:iz:aro Barboz:a 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Leila lAivos Farro Costa - 211-3497 
Reuni6es: Terças-feiras, às 10t00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Terça.feira 9 4389 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11- Térreo - 211-3507 
Assistentes: 
Helena lsnard Accauhy- 211-3510 
Mouro Lopes de- Só - 211-3509 
Claylton Zanlore-nci - 211-3508 

q SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUERITO 

Chefe: Cleidl!t Maria B. F. Cruz: 
local: Anexo 11 - Térreo - 211-3511 
Assistente-s: 
Eliz:abeth Gil B. Vianna - 211-3510 
Nodir da Rocha Gomes - 211-3508 
Haroldo P. Fernandes- 211-3512 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramal- 3882 Ramal- 3880 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 
RUY BARBOSA 

LEOA C.A.R. 
Ramal- 3880 

GUILHERME C.S.P.C. 
Ramal- 3882 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO "B" SÉRGIO 
RUY BARBOSA 

CARLOS 1o,oo 09,30 C.S.N. 
Ramal- 3882 

C.D.F. 
RUY BARBOSA LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 3882 
C.C.J. DANIEL 

Ramal- 3880 RUY BARBOSA 
10,00 10,30 c.s. LEOA 

Ramal- 3882 

C.A. ANEXO 11811 SÉRGIO CLÓVIS BEVILÁCQUA 
n,oo C. L. S. LEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal- 3880 

10,30 C.E. FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 38B8 

12,00 C. R. 
MARIA 

Ramal- 3880 THEREZA 

C. R. E. 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO 
Ramal- 3882 

11,00 

C.M.E. ANEXO "B" CARLOS 
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ANO XXXV- N• 101 QUARTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 1980 BRASíLIA- UF 

---------· ·- CONGRESSO NACIONAL 
EMENDA CONSTITUCIONAL N" 14 

Altera o Título das Disposições Gerais e Transitórias, estendendo os mandatos dos atuais Prefeitos, \'ice
Prefeitos, Vereadores e Suplentes até 1983, imprimindo nova redaçào ao artigo 209. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição, promulgum a seguinte 
Emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. · O artigo 209 passa a viger reescrito nos termos infra: 

"Art. 209. Os mandatos dos aluais Prefeitos, V ice-Prefeitos, Vereadores e seus Suplentes, estender-se-ào até 3\ 
de janeiro de !983, com exceção dos Prefeitos nomeados. 

Parágrafo único. As eleiÇões para Prefeitos, Vice-Prefeitos c Vereadores serão realiLadas Simultaneamente cm 
todo o País, na mesina data das eleições gerais para Deputados." 

Brasília, ~ de setembro de \980 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Flávio Mardlio, Presidente 

Hornero Santos, 19-V ice-Presidente 

Renato Azeredo. 2"'-Vice-Presidente 

Wilson Braga, 19-Secretário. 

Epitácio Cafeteira. 2•-Secretário 

Ari Kffuri, 3•-Secretário 

Nosser Almeida. 49-Secretário, em exercício. 

A MESA DO SENADO FEDERAL 

Luiz Viana.- Presidente 

Alexandre Costa. !•-Secretário 

Gabriel Herrnes, 2<?-Secretário 

Lourival Baptista. )'?-Secretário 

Gastão Müller, 4•-Secretário 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 129• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 1980 

I. I- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

R!ferel1les às seguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado n' 101/80, que altera o art. 607 do Código 
Civil. a(,:rescentando-lhc o§§ l~' e 29 (Redaçào Final). 

Sub~titutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n'i' 27/79 
(n~' 24/79, na Câmara dos Deputados), (Redação do vencido para o turno 
suplementar.) 

Projeto de Lei do Senado n9 14/80, que autoriza o Poder Executivo a 
propor ao Conselho de Desenvolvimento Econômico - COE, a provi
dência que especifica. (Redação Final.) 

1.2.2 - Requerimento 

- N9 369/80, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides. solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Ca
valo de Tróia no Proálcool", publicado no Jornal Folha de S. Pau/v, 
edição de 7 de setembro de 1980, de autoria do Prof. Décio Garcia Mu
nhoL. 
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1.2.3 - Leitura de Projero 

-Projeto de Lei do Senado n'? 224/80, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que modifica a redação do artigo 225 da CLT, e dá ou~ 
tras providências. 

1.2.4- Oficio 

-Do Sr. ['?~Secretário da Câmara dos Deputados, solicitando retifi-
caçào dos autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n9 105/79. 

1.2.5 - Fala da Presidência 

- Referente ao expediente anteriormente lido. 

1.2.6 - Requerimento 

- N9 370/80, de urgência para os Projetas de Lei do Senado n9s 57, 
59 c 78, de 1971, 24, de 1975 e4, de 1976, que tramitam em conjunto. 

1.2.7- Comunicac.ão da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados 

-De substituições de membros em Comissão Mista. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 

SENADOR GABRIEL HERMES- Relatório elaborado pelo Clube 
de Engenharia do Rio de Janeiro, de alerta sobre um melhor aproveita
mento dos recursos minerais dos Carajãs. 

SENADOR LOMANTO JC'NIOR -Editorial do Jornal O Globo, 
sob o título Revisão Tributária. 

SENADOR lUTA H Y MAGALHÀES- Apelo aos Srs. Ministros 
da área econômic.1 cm favor da alocação ao orçamento do FISET /RE
FLORESTAMENTO, dos recursos excedentes já efetuados, referentes às 
opções daquele incentivo ftscal. 

SENADOR ORESTES QUÉRCIA- Esclarecimentos sobre o pedi
do a ser formuladn por S. Ex", no que diz respeito a retirada da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 39, de 1980, que dispõe sobre a convocação 
de uma Assembléia Nacional Co_ostituinte. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- A reforma tributária como 
medida essencial para alocação de recursos destinados a investimentos de 
natureza social. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 365f80, de autoria do Sr. Senador Mauro Bene
vides, solicita-ndo a transcrição, nos AnaiS: do Senado Federal, do artigo 
intitulado "As Secas e o Vento", publicad_o no jornal O Povo, edição de 13 
de junho de 1980, de autoria do escritor F. Alves de Andrade. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 26/80 (n' 1.888(79, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Preside_nte da República, que autoriza o De-

partamentu r-.;acional de Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia 
vinculada ao Ministério do Interior, a doar a área de terreno que mencio
na. situada no Município de Orós, no Estado do Ceará. Aprm··ado. Â 
sanção. 

-Projeto dt: Lei du Câmara n9 32/80 (n9 1.525/79, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a alit:
naçào de imóveis da União, situado_s no Município de Tucuruí. Estado do 
Pará. Aprovado. Ã san<;ào. 

-Projeto de Resolução n9 22/80, da Comissão Diretora, que altera o 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, e dá outras pro\ idên
cias. Discussão adiada para a sessão do dia 8 de outubro de 1980, nos ter
mos do Requerimento n~' 371/80. 

-Projeto de Lei do Senado n9 339/78, de autoria do SL Senador 
Murilo Paraíso. que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de bens públicos 
e particulares, e dá outras providências. Apro\o·ado, em primeiro tur-nO. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR AGENOR MARIA - Dívida externa brasileira. Pro
dução do álcool carburante no País. 

SE.\' A DOR JOSE L!.VS- Análise das soluções alternati\'as pmpo:.;
tus. pelo Sr. Roberto Saturnino, para a economia brasileira. 

SE.\'ADOR LOL'R/VAL BAPTISTA -Trabalho do Prof. Abdo 
Bauk\ini. da SUNY-A, 3 respeito do processo orçamentário -e outros as
pectos- do fuilcionamerito do nosso Congresso. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Realização, em Fortaleza, do 
I Seminário Brasileiro de Estudo de Alternativas e de Desenvolvimentv 
dos Municípios. 

SENADOR FRA,VCO MONTORO- Falecimento do jurista An
drade Fígueíra. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Situação do negro na sociedade 
brasileira. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO- E;NCE:RRAMENTO._ 

2-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 8-9-80 

3-ATAS DE COMISSÚES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E V ICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÚES PERMANENTES 

ATA DA 129~ SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDI;:NCIA DOS SRS. GABRIEL HERMES E GASTÃO MÜLLER 

ÃS 14 HORAS E TRINTA MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho -Alexandre 
Costa- Luiz Freire- Alberto Silva - Bernardino Viana- Helvídio Nu
nes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria
Marcos Freire- João Lúcio - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lo
manto Júnior- Luiz Viana- Moacyr Dali a- Roberto Saturnino-- Hen
rique Santillo - Lázaro Barboza - Gastão Müller - Vicente Vuolo -
Mendes Canale- Affonso Camargo - Leite Chaves - Evelâsio Vieira
Jaison Barreto - Lenoir Vargas 

O SR. PRESIDENTE (Gabrie!Hermes)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs_ Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos npssos trabalhos. 
O Sr. l9~Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E /idv o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER ~' 655, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n~' 101, de 198fl. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de Lei do Senado n'i' 

!UI, de 1980, que altera o art. 607 do Código Civil, acrescentando-lhe os§§ i' 
e 29 

Sala das Comissões, 8 de setembro de 1980- Adalberto Sena, Presidente 
- Saldanha Derzi, Relator - Murilo Bad:aró. 
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ANEXO AO PARECER No 655, DE 1980 

Reda~;ão final do Projeto de Lei do Senado n~' 1_01, de 1980, 
que acrescenta parágrafos ao art. 607 do Código Cil·il - Lei 
n9 3~071, de ]I' de janeiro de 1916. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1' O urt. 607 do Código ·civil- Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 

1916, passa u vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

"§ ]9 Na hipótese de ser o tesouro encontrado em áreas públi~ 
casou devolutas. inclusive na plataforma cOntinental ou no mar ter
ritorial. pertencerá integralmente aº inventor. 

§ 29 No cuso do parágrafo anterior, se os objetos encontrados 
forem considerados de interesse para a ciência oU para as artes, será 
exigída- ~l hasta pública em caso de venda, cabendo a preferência, 
preço por preço, ao Poder Público." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER :'i' 656, OE 1980 
Da Comissão de Redação 

Rt•dação do l'enddo para o turno suplementar do Substitutivo do 
Senadn ao Projeto de Decre-to Legislativo n9 27, de 1979 (nll24j79, na 
Câmara dos Deputados). 

Relator: St•nador ;\lurilo Badaró 

A Comis:-;ào apresenta redaçào do vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 27, de 1979 (nll 
'24f79, na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooreração entre a República Federativa do Brasil e a Jamairia Àrabe Popu
lar Socialista da Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho de 1978. 

Sala das Comíssões~-8 de setembro de 1980.- Adalberto Sena, Presiden
te - l\Turilo Badarâ, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER No 656, DE 1980 

Redaçào do '"·encído para o torno suplementar do Substitutim do 
Senado ao Pro,ieto de I>l•creto Legislativo n~' 27, de 1979 (n9 24/79, na 
Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação t·ntre a Rep1íblica Fl•derativa do Brasil e a Jamairia Ara~ 
ht• Popular Sod:llista da Líbia, celebra_do em Brasília, a 30 de junho 
de 197M. · -· -

O Congn:sso Nacional decreta: 
Art. IY E .apnwado o texto do Acordo Bás_icode Cooperação entre a 

República Federativa do Brasil e a Jamairia -AI-U5e PoPular Socialista da 
Líbia. celebrado em Brasília. a 30 de junho de t978. 

Art. 2~' Todas as emendas ou alterações introduzidas no_ texto referido 
no artigo anterior só se tornado eficazes e obrigatóiias para o País após a 
respccti~'a aprov:.1ç~o pelo Congresso Nacional. 

Art. 3~' Este Decrct0 Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

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

PARECER '\lo 657, DE 1980 
I>a C'omis:"iào de Redação 

Rl.•daçào final do Pro.ieto de Lei do Senado n9 14. de 1980. 

Rt.•latnr: St•nadflT Saldanha Derzi 
A Cumis.\iào apresenta a redaçào final do Projeto de Lei do Senado n~' 14, 

de !980. que autoriza o Poder Executivo a propor ao Consdho de Desenvol
vimento Econômico - CDE. a provid~ncia que especifica. 

Sala das Comissõe.·;;, 8 de setembro de 1980.- Adalberto Sena, Presiden
te - Saldanha 0l'rzi. Relator - :\lurilo Badaró. 

ANEXO ,\O P,\RECER No 657, DE 1980 

RC'daçàu final do Projeto de Lei do Senado n9 14, de 1980. que 
auiHriza n l'otll•r E\.el·utim a propor ao Conselho de Desem'oh·imE.'nto 
Ecnnômico - CD r. a Pru~·idência que especifica. 

O Congresso Nacional dt:!creta: 
Art. J<? Fica o Poder Executivo autorizad~ a_propor ao Conselho de 

Desenvolvimento E(,'lJnÜmico- CDE. aumento. de 8% (oíto por cento) para 
JOSC (dez por ~.:ento) e de .fr:L (quatro por cento) para 8% (oito por cento), da 
arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras -lOF, destinada, res
re<.:tivamente. -ao Banço do Nordeste do Brasil S.A., e Banco da Amazônia 
S.A .. a partir do exercício finunceirv de 198 I até o de 1986. 

:\rt. :29 Esw Lei e-ntra em vigor nu datu de sua publicação. 
i\rt. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lt>-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQl'ERIMENTO No 369, DE 1980 

Exmo. Sr. Senador Luiz Viana Filho 
DD. Presidente do Senado Federal 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos 
Anais do Senado Federal do artigo intitulado .. Cavalo de Tróia no PROÃL
COOI", publicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição de 7 de setembro de 
1980. de autoria do Prof. Dercio Garcia Munhoz. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1980. -Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- De acordo com o art. 233, § 
i", do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao exa
me da Comissão Díretora. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SE:'>IADO No 224, OE 1980 

Modifica a r(ldaçào do art. 225 da CLT. e dá outras proridências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. _!<.> O art. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n" 5.452. de JS> de maio de 1943, alterado pela Lei 
n'·' 6.637. de 8 de maio de 1979, passa a vigor~_!:-~om a seguinte redução: 

''Art. 225. A duração normal de trabalho dos bancários só 
podt:rú ser prorroguda até 8 (oito) horas diárias, não excedendo 
de .j.Q (quarenta) horas semanais, nos casos de necessidade impe
riosa, motivada por um dos seguintes eventos, devidamente com
provado: 

a) forçu m<1ior: 
b) Jtendirnento à realização ou conclusão de serviços inadiá

veis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto; 
c) recuperação de tempo perdido com interrupção do traba-

lho, resultante de causas acidentais ou de força maior. 
Parúgrafo único. A remuneração da hora de trabalho ex

traordinário será, pelo menos. 50% {cinqüenta por cento) "Upcríor à da hora 
normal." 

Art. 29 As prorrogações de horário dos bancários, ajustados com base 
na redução do art. 225 da CL 1:~ ora mOdificada. serão consideradas extintas a 
rartir da vigência da presente lei. 

Art. 3" Esta Lei entrará em vigor ni.l data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Jostificação 

o.~ hand1rios. em .sua grande maioria, são trabalhadores do mais alto 
nível, executando serviço estafante e capaz de produzir enorme desgaste físico 
~-mental. 1\:luitos deles têm ucubado seus dias em casas de saúde especializa
das. em trutumento!> p.si4uiátrlcos, com a mente abalada pelo trabalho. 

Precisumente cm função do esgotamento produzido pelo exercício da 
profissüo é que a Cl T, com toda justiça, fixou a jornada dos bancários em 
apenas seis horus diárias. 

A úeterminaçUo desse horúrio reduzido vem. contudo, sendo desmorali
zadu com apoio no art. 225 da rrópría CL T, qÜe dispõe, ln verbis: 

"Art. 225. A duraçüo normal de trabalho dos bancários po
derá ser excepcionalmente prerrogada Jté oito horas diárias, não 
excedendo de quJrenta horas semanais. observados os preceitos ge
rais sobre duração do trabalho" (redução aprovada pela Lei n9 
6.637, de 8 de maio de 1979). 

E. como se não bastassem as manobras patronais para imposição de oito 
horas de trahalho aos bancúrios. o Parecer n9 L-215, de 10-11-78 ,da Consui
Loria Geral da República (DO 12-12-78. pág. 19931/38), consagrou a prorro
gação baseada no art. 225 da CL T. não obstante o seguinte pronunciamento 
de outro ilustre cultor do Direito, o então Consultor Jurídico do Ministério 
do Trabalho e hoje Ministro do TST, Marcelo Pimentel: 

"Ademais. não tem sentido deixar-se às partes o livre arbítrio 
pura prorrogur para oito horas a jornada normal de trabalho de 
uma ati\'ic.li.tde que. exat:.~mente para reduzi-la para seis horas 
diúrius. o legislador a ~.:onsiderou como uma profissão penosa e ex· 
tenuantc. 

Admitir-se o que pretendem os bãnqueiros seria negar-se vali
dade aos fundamentos que justifi(.'aram a excercionalidade da jor
nada." (TransL:riw do Parecer L-215.)-
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A par do prejuízo causado à saúde dos bancários ora em atividade, a 
prorrogação ~H.:olhid_u pelo P:trecer L-215 atenta contra os interesses do erá!"io 
púhli~.:o e de um rnercudo interno rnuis forte, conforme acentua a Confede
ração Nacional dos Trabalhadon.!s em Empresas de Crédito, em memorial di-
rigido ao Ministro do Trabalho: ----

"Atente V. Ex~ para esse fato: 
Considerando que existem cerca de 500.000 empregados em es

tubelecirnento!> de crédito e que, numa estimativa otimis_ta, apenas 
60~ d.esses trabalh<.~dores estão fazendo horas extras, habitualmen
te. temos um contingente de 300.000 pessoas trabalhando além- O a 
hora normal. 

Se admitirmos que essa prorrogação limita-se apenas a duas 
horas diárias. há um trabalho extraordinário de 600.000 horas, dia
riamente. 

Sabt!ndo-se que a jorna-da normal do bancário é de seis horas, 
essa prorrogação habitual, anormal, irregular, ilegal, se evitada, 
proporcionará 100.000 empregos novos. 

A repercussão dessa medida não só tem o alcance de abrir 
100.000 oportunidades de emprego, mas, por conseqüência, propi
ciará maior arrecadação para o FGTS e para o INPS." (Reproduzi
do no próprio Parecer L-215/78.) 

Como ficou demonstrado, o problema se origina da defeituosa redação 
do art. 225 da CL T. contra a qual se levantou o já citado Consultor Jurídico 
do Ministério do Trabalho, afirmando, inclusive, que: 

"Se eventualmente, por outro lado, admitirem os bancários que 
são beneficiários da ilegalidade, será o caso de_ rever-se a legislação, 
por falta de fundamentação fática pa-ra a execução, comprovada
menti.: pelo apoio à prorrogação que lhe emprestam os interessa
dos'" (loc. cff.). 

E verdade que o malsinado dispositivo foi, há pouco, modificado pela 
Lei n9 6.637. de 8-5-79. Todavia, dita modificação, cuidando apenas de corri
gir a referência ao número rle horas semanais de trabalha· admissíveis (de 45 
para 40. como resultado da exclusão ci,_o_ trabalho aos sábados), em nada alte
rou o conteúdo filosófico do artigo, ou seja, o deferimento de prorrogações 
excf!pcionais.- hoje tornada_s normais pela orientação traçada no Parecer L 
215. 

O presente projeto visa, pois, a corrigir de uma vez por todas a falha re
ducional do art. 225. dei:-:ii1do claro que a prorrogação da jornada dos ban
cários só será udmissível nos casos de necessidade imperiosa devidamente· 
comprovada e, no máximo, por duas horas diárias. 

Por outro lado. prevê-se para as horas prorrogáveis um acréscimo de 
50% sobre a hora normal. Esse acréscimo tem por finalidade desestimular 
qualquer nova manobra, no sentido da- extensão pura e simples da jornada 
dos bancários. 

Cuida. final~ente, a proposição, das prorrogações ajustadas com base 
na atuaJ redação do art. 225. declarando-as extintas a partir da vigência da lei 
c pondo termo, assim, a esse sacrifíció"-cedicionat hoje imposto aos bancários. 

Contamos com a aprovação do projeto- pleiteado, inclusive, por ilus
tres Vereadores das Câmaras Municipais de São Josê dos Campos-SP e de 
Recife-PE - para que seja restabelecida, de direito e de fato, a jornada de 
seis horas dos bancários, prorrogável. somente, nos casos previstos no§ 29 do 
art. 224 (ocupantes de cargos de díreçào, chefia, etc., com gratificação supe
rior a um terço do salário do cargo efetivo) e nos de imperiosa necessidade de
vidamente comprovada. 

daçuo ao art. 923 da Lei n' 5.869, de li de janeiro de 1973- Código de Pro-
cesso Civil". -

Onde se h!: 

"Art. 923. Na dependCncia do processo ... " 
Lt:ia-:·a:: 
''Art. 923. Na pendência do proceSso ... " 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestes 
da minha alta estima e mais distinta consideração. - \\'ilson Braga, 
Pri mcí ro-Secrctá riô. 

_O SR. PRESIDE~TI·: (Gabriel Hermes)- A Presidência comunica ao 
Plenário que a propoSição relativa ao expediente que acaba de ser lido já foi 
aprovada no Senado e remetida à sanção. 

A<>sim sendo,_ c por se tratar de inexatidào material, cuja correçào não 
import<.t cm alt~::raçào do sentido da matêria. a Presidência, nos termos do art. 
360. alínea C. do Regimento interno, adotará as medidas necessárias para a 
substituição dos autógrafos enviados à Presidência da República. 

O SR. PRESIDE~TE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimento 
que Será lido pelo Sr. \<!-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQl'ERI'IF.'iTO 'i' 370, OE 1980 

Requeremos u_rgência. nos termos do art. 371. alínea "c", do Regimento, 
para os Projetas de Lei do Senado n\}s 57,_59 e 78. de 1971,24, de 1975 e 4, de 
1976, que tramitam em conjunto. 

Sala das Sessões._ 9 de setembro de 1980 .. - Leite Chaves - Gilvan Rocha 
- 1\lauro Bt•nt•,·idt•s. no çxercício da Liderança. -

O SR. PRESIDE'ITF. (Gabriel Hermes)- O requerimento que vem de 
ser lido será _publicado e_inç:luído.ern Ordem do, Dia_ nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, comu_nicacões que s~rão tidas pelo Sr. 1 9-Secretário. 

São lidas as seguintes 

OFICIO N' 159/80 

Senhor Presidente, 
Brasília, 9 de setembro de 1980 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores De
putados Dardlio Ayres, Simão Sessim e Osvaldo Melo para integrarem, em 
substituição aos dos Senhores Deputados Alberto Hoffmann, Hugo Rodri
gues da Cunha e_Corrêa da Costa, respectivamente, a Comissão Mista incum
bida do estudo e parecer sobre a Mensagem n<? I00/80-CN, que submete à de
liberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 t.785j80, que .. al
tera a legislação referente ao Imposto Unico sobre LubrifiCantes e Combustí
veis. e dá- outras providências", 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço.- Deputado ~elson Marchezan, Líder do 
PDS. 

OFICIO N' 160/80 
Brasília, 9 de setembro de 1980 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores De

putudm; Simão Sessim e Darcílio Ayres para i'1tegrarem, em substituição aos 
dos Senhores Deputados Fernando Magalhães '!' Marão Filho, respectiva
mente, a Comissão Mista incumbida do estudo e pat"":cer sobre a Mensagerh 
n" 98/HO-CN. que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decrcto-Lt:i n\} 1.783/80, que "dispõe sobre o Imposto sobr'! Opcrações.fle 
Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações relativas a Títulos e Valores 

Sala das Sessões. 9 de setembro de I 980. - Orestes Quércia. ---Imobiliários'". 
(À.~· Comissões de Constituição e Justiça, de Legis!a('ào Social 
e de Fi11ancas. J 

O SR. PRESIIlE"'TE (Gabriel Hermes)- O projeto lido serã publica-
do e remetido às comissões ccimpeteriles. 

Sobre a mesa. expediente que será lido pelo Sr. 1'~-Secretário. 

E lido o seguinte 

NO 276 
Rctifica autógrafos do 
Projeto de Lei 
n' 3.935-A, de 1977. 

Senhor Secretário, _ 

Brasília, 8 de setembro de 1980 

Tenho a honra de .c.olicitar a Vossa Excelência a seguinte retificação itos 
.autógrafos referentes ao Projeto de Lei n<? 3.935-A, de 1977, que "dá nova re-

Aproveito a oro-rtunídade para renovar a Vossa ExQelência os meus pro
testo~ de estima e elevado apreço.- Deputado ~elson Marchezan. Líder do 
PDS. 

OFICIO No 161/80 
Brasília, 9 de setembro de 1980 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputa

do SimUo Sessim para integrar. em substituição ao Senhor Deputado Antô
nio Dias, a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Mensa
gem n<? 99f~.W~CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei""' l.7S4/80, que "fixa vencimentos para cargos da Magistratu
ra da União e do Distrito Federal e Territórios". 

Aproveito a orortunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e consideração. - Deputado ~elson Marchezan, Líder do 
PDS. 
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OFICIO No 162/~0 

Brasília, 9 de setembro de 1980 

Senhor Prc5identc. 
Tenho a honra de indicur a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputa

do Djalma Bcssu r•m.1 integrar, em substituiç-ão ao do Senhor Deputado Ma
rão Filho, a Comissão !\lista incumbida do estudo e parecer sobre a Proposta 
de Emendu ü Constituição n~' 58/80, que "acrescenta item ao artigo 44 da 
Constituição Federa!. relativamente à autoriz:.~çõ.o pura empréstimo, aval ou 
operação de cré_dito t:m favor da empresa privada". 

Arrnvcito a oportunidade rara renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de c:-:.timu c elevudo arrcço.- Derutado ~elson \larchezan. Líder do 
PDS. 

O SR. PRESIDE:'>TE (Gastão Müller) -Serão feitas as substituições 
solicitadas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

OSR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISct1RSO QUE. EN
TREGL'E Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDE:'<TE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lenoir Vargas, (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, para uma breve 

comunicaçilo. 

O SR. LO~IAt'.TO JCNIOR (PDS- BA. Para uma comunicação. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, leio, para que conste dos Anais, o extraordinário, o admi
rável editorial publicado hoje, 9 de setembro de I ~80, no jornal O Globo, cujo 
texto é o seguinte: 

REVISÃO TRIBUTÃRIA 

Nascida com boas intenções, e tendo sido inegavelmente um 
avanço quando começou a vigorar em 1967, a atual legislação tribu
tária brasileira merece agora a maior p·arte das condenações que a 
apontam como responsável pelo crescente esvaziamento financeiro 
-e portanto administrativo e político- dos Estados e Municípios. 

O Código Tributário racionalizou e siitrPlificou a eStrutura de 
impostos, melhorou a arrecadação, favoreceu o planejamento eco
nómico federal, mas contribuiu para agravar a deformação do 
espírito e· do desempenho federativos a:o promover a excessiva con
centração dos recursos arrecadados na área da competência e do 
controle da União. Em conseqUência, estimulou também o processo 
de e~tutizaçào da economia nacional, por aí levando a Unii.io alta
mente entesourada a embrenhar-se em projetes ciclópicos, ou in
tempestivos. ou de prioridade equívoca, e a praticar o desperdício e 
a inefiCiênclã Co-m ampla desenvoltura. 

E não é só~ A reforma de 1967 parecia ter sido feita para um 
Brasil rural, e foi surpreendida pelo vertiginoso boom de urbani
zação do Puís nos últímos anoS~ Os- prefeitoS municipais viram-se 
rodeados de problemas tipicamente urbãTtos~ que são problemas so
ciais e humanos por excelência, e no entanto o Código Tributário 
primava por privá-los dos recursos com os quais deveriam atender 
às novas exigênciaS de custeio e investimento públicos. 

Estabdeceu-se assim uma situação de clamorosa injustiça para 
os Municípios e suas desassistidas populações. Detendo apenas 8 
por cento do bolo tributário nacional e sô podendo criar a sua recei
ta própria com três impostos de baixa flexibilidade (o predial sendo 
um poço de iniqüidades), os nossos MunicípioS tomaram o rumo do 
e..waziamento. e da atrofia e da decadência que nesta altura, feliz
mente, jfr sensibilizam hastante as autoridades federais. 

A fatia de 22 por cento reservada aos Estados também clama 
aos céus pela sua insuficiênCiil,-e ta-mpouco eles estão fora do drama 
da atropelada ur_banização da vida brasileira. De qualquer forma, 
porém. os governad_ores gozam, em relação aos prefeitos, da vanta
gem de um distancíamento _maior _dos problemas de base. 

E ror que a União_tanto reluta em abrir mão de parcela expres
siva de sua receita em favor das unidades_ federativas empobrecidas, 
ao ponto de todo o esforço recente dos congressistas só haver conse
guido o aumento de um por cento do Imposto de Renda e do IPI no 
Fundo de Participação dos Estados e M_unicípios? t:. que o Governo 
Federal se tornou prisioneiro do seu poder de concentração finan~ 
ceira, em nome do qual superdimensionou iniciativas, investimentos. 
e responsabilidades. 

Uma mudança em grandes termos na sistemática tributária se 
afigura entretanto inevitável. O que existe hoje tornou-se incompatí
vel com o fenómeno da urbanização, com as pressões redistributivas 
de renda e com a abertura política. As eleições diretas dos governa
dores. fator de autonomia federativa, se incumbirão de completar o 
quadro. 

O Sr. Jutahy :\-lagalhàes (PDS - BA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIUE:'<TE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
S6riador Jutah) Magalhães, para uma comunicação. 

O SR. JLTAHY ~1AGALHÃES (PDS- BA. lê o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:_ 

Retorno a ·esta tribuna para uma comunicação urgente. 
Recebi do Presidente da Associação Bahiana de Reflorestamento. Sr. 

João de Lima Geo, o seguinte telex: 

"As opções incentivos fiscais FlSET /REFLORESTAMENTO 
excederam de: 5 bilhões de cruzeiros do orçamento anteriormente 
aprovado. O Conselho de Desenvolvimento Económico em reunião 
nesta semana decidirá da alocação deste excedente. 

Ê de alta importância seja aquele valor acrescido ao orçamento 
F!SETiREFLORESTAMENTO, para viabilizar atendimento dos 
compromissos do IBDF e programa corrente ano. que dificilmente 

.. terão completa possibilidade de êxito sem que haja a alocação t.le 
novos recursos. 

Reputamos de grande valia interferência V. Ex.• junto Minis
tros da área econômica integrantes CDE, sensibilizando-os para as
segurarem aquela decisão. 

Programa Bahiano Reflorestamento 1980. carreará para o Es
tado da Bahia valor superior a 3 bilhões de cruzeiros, de alta signifi
cância economia baiana. 

É importante, conseqüentemente, reforçar orçamento FI
SETJREFLORESTAMENTO motivo que nos leva a contar com 
sua preciosa colaboração.'' 

Atendendo à justa pretensão que é da maior importância rara a Bahia, 
kvo aos Srs. Ministros da área económica meu apelo para que, na pró.ximu 
reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, seja aprovada a alo
cação dos excedentes referentes às opções jã efetuadas. 

Era o que tinha a dizer. Sr, Prcsid_ente. (Multo bem!) 

O SR. I'RESIDDITE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Ores te..<> Quércia, com.o Líde-r, 

O SR. ORESTESQl'f:RCIA- (PMDB- SP- Como Líder. Pronun
cia o segu(ntc discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sen<.t· 
dores: 

O programa do nosso rartido incorporou o esforço que hoje é aspiração 
naclonal em favor da convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte. 

Quando então nós éramOs o MDB, uma convenção nacíonal com grande 
repercussão em todo o País decidiu pela incorporação ao programa t.lv M DB 
da luta em favor de uma Assembléia Nacional Constituinte, 

Sucedâneo daquele heróico rartido, o PMDB, de início. decidiu que um 
dos objetivos, ou talvez o objetivo mais importante da luta rolítica em nosso 
Pais, seria exatamente o da convocação de uma Assembléia Nacional Consti
tuinte. 

Quando o ent[tv Presidente Castel\o Branco. numa tentativa de colocar o 
encaminhamento democrático nos eixos, mandou ao Congresso Nar.:ionul um 
projeto de constituição, evidentemente que aquele pfojeto, embora com algu
mas características de razoável_aceitação, pecou pelo vício fundamental de ter 
sido votado por um Congresso não eleito especificamente com este mandato, 
com esta responsabilidade, além de outros aspectos que não vem ao caso anu
lisar. 

Com a emenda imposta à Nação pelos comandantes militares, doi~ ano:-:. 
depois, quando do impedimento da ascensão à Presidência da RcrúhliL:u lh) 

mineiro Pedro Aleixo, nós evidente-mente tivemos Uma carta outorgada que, 
fundamentalmente, carece de perspectiv_as_ para dar tranqüilidade política a 

'esta Nação. 
Daí, Sr. Presidente, a existência de dezenas de projeto~ de emenda con~ti

tucional tramitando no Congresso Nacional, na tenta_tiv;.~ de se reformul<.tr a 
Carta outorgada existente. Na realidade, Sr. Presidente, w:.:reditarno~ que o 
esforço de luta do PM DB é razoável. Sei que outros rartido:-. da Oro:-.içào 
também pretendem a luta em favor de uma A5sembléia Naciooal Con:-.tituin
te. e estamos convencidos de que para resolver o prohlema deste Pai:-., no quc 
tan_ge à estruturação jurídica, Jiós não rodemos nos furtar da re\pon:-.ahilit.la-
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de de luta em favor de uma Assembléia Nacional Constituinte, onde parla
mentares legitimados com a delegação expressa de votar uma constituição 
possam dar a este País um regime jurídico de acordo com a aspiração do meio 
social brasileiro. 

Sr. Presidente, nós tiVi!mOSC{Uatro constituintes convocadas na história 
do País. Todas elas prestaram as suas contribuições valiosas, cada uma na sua 
época. A primeira convocação foi em 1822. 

Ainda em recente discussão no Congresso Nacional, lembrava eu que a 
campanha pela constituinte, na época do Império, foi quem abriu as perspec
tivas paru a independência política de !822, porque houve uma convocação 
por parte de D. Pedro I, três meses antes do 7 de setembro de 1822, contra a 
vontade da Corte Portuguesa, em razão de uma campanha nacional em favor 
de uma Assembléia Nacional Constituinte. Depois, em razão d_e problemas 
surgidos, a Assembléia foi dissolVida, e houve a constituição através de uma 
carta outorgada. Mas a contribuição da convocação e da campanha pela 
constituinte, em iS22, foi fundalnental para a abertura da nossa independên
cia política proclamada pelo mesmo D. Pedro. Prestou, portanto, aquela 
campanha pela constituinte, um relevante serviço a este País. 

Tivemos depois, Sr. Presidente, com·a implantação do regime republica
no, uma constituição renovada com outras características, que dava ao País 
perspectivas de outros tempos, em 1891. 

Em J 934- e aqui é até um dever, em razão principalmente de ser eu um 
representante de São Paulo, retembrar o eSforço da Revolução Paulista em 
favor da reconstitucionalização do País-, depois de uma campanha extraor
dinária, tivemos a Constituinte de 1934. E a última das quatro constituintes 
convocadas, a de 1946, após a 2• Guerra Mundial, quando novos ares, nÕvas 
perspectivas queriam os brasileiros. E com a eleição do General Eurico Gas
par Outra, tivemos a convocação de uma Assembléia Constituinte que, den
tro do seu conteúdo liberal, trouxe uma contribuição extraordinária, até no 
campo·- social, ao desenvolvimento deste Pais. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP -cSE) - V. Ex• me permite? 

O SR. ORESTES QliÉRCIA (PMDB- SP)- Com muito prazer. 

O SR. GILV AN ROCHA (PP- SE)- Eu desejo dizer a V. Ex• que o 
meu partído entende perfeitamente essa retirada estratégica da emenda que 
V. Ex~. com tanta lucidez, apresentou ao Congresso Nacional. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (PMDB- SP)- Eu ainda não havia 
anunciado a retirada, Excelência ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- SignifiCa, proVavelmente, a perda de 
uma batalha~ mas jamais de uma guerra, até que as condições de abertura 
deste Pais sejam realmente claras, sejam realmente significativas de um desejo 
nacional. Se existe um assunto onde a unanimidade está pre..;;ente em todas as 
sociedades civis que se preocupam com o futuro do País, é o da Assembléia 
Nacional Constituinte, que não pode ser encarado como movimento contra o 
Governo, e sim a favor do povo ... 

O SR. ORESTES QUI!RCIA (PMDB- SP)- É a favor da Nação. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Não se entende, inclusive, por· 
que o Governo tanto teme uma Assembléiá Nacional Constituinte que seria, 
no meu entender, da maior utilidade para que o Governo pudesse sentir as 
tendências ideológicas deste País, e verificar, de uma vez por todas, que a 
imensa maioria do povo e, em conseqíiência, dos políticos brasileiros é de de
mocratas puros, sem se excederem das alas radicais de ambos os lados. Tenho 
a impressão de que o Presidente da República, mais cedo ou mais tarde, há de 
~ntcndcr que a abertura tão anunciada e tão festejada só será completada 
com a devolução do poder a quem de direito, ao povo, através de uma As
sembléia Nacional Constituinte. Portanto, nobre Senador Orestes Quércia, o 
meu apoiarnento é absoluto e total, no sentido da preservação dessa luta que 
V. Ex' encarna tão bem, com espfrifo-CiViiista e democrático de Sao Paulo de 
1932. 

O SR. ORESTES QUÉRC'IA (PMDB - SP) - Agradeço o apoio do 
nobre Líder do Partido Popular, que testemunha, com seu depoimento, a sen
sibilidade daqueles que créem que, da mesma forma que as quatro convo
cações de Constituintes anteriores, uma convocação agora, neste_ momento 
da História brasileíra, é impártante, é fundamental. 

Quem convoca uma Assem-bléia Nadon3.1 Constituinte'? Os. tratadistas 
esclarecem que um poder revolucionário emergente pode convocar urna As
sembléia Nacional Constituinte. H6je-te_mos exemplos na realidadç política 
atual. de que a própria situação, o pr6prío chamado sta_tu_ quo pode_convocar 
uma Assembléia Nacional Constituinte. -

TíVerrios o exeinplo, em 1958, na França; tivemos exemplo mais recente 
com a Assembléia Nacional "ConStituinte eSpatl"tiola, e óutros que -Podéríamos 
.assinalar. 

Ocorre, Sr. Presidente, que a Proposta de Emenda à Constituição n9 
39f80, de nossa autoria, subscrita por parlamentares de ambos os partidos, 
da époc:u., traz ao seio do Congresso Nacional, traz à atualidade u01a ino
vação. Na medida em que a Mesa do Congresso Nacional aceitou a trami
tação de uma proposta de emenda que estabelece, nas Disposições Transi
tórias da Constituição, a convocação de uma Assembléia Nacional Consti
tuinte para 15 de novembro de 1982, reconheceu a Mesa, como o fez o Con
gresso Nacional, que nós, o Congresso Nacional, temos poder, temos direito, 
temos até responsabilidade de convocar uma Assembléia Nacional Consti
tuinte. 

Hoje, pda manhã, conversávamos sobre o assunto com uma expressiva 
figura dos meios jurídicos brasileiros, o Presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Eduardo Seabra Fagundes. Dizia-nos ele que o Congresso, essen
cialmente, teve os seus membros eleitos pelo voto popular. Se alguém, nesta 
atualidude, tem condições de convocar uma Assembléia Nacional Constituin
te, evidentemente é o Congresso Nacional. 

Na medida em que a Proposta de Emenda à Constituição n'? 39 de 1980, 
de nossa autoria, est.á tramitando, evidentemente houve reconhecimento da 
Mesa, reconhecimento do Congresso de que nós, do Congresso Nacional, po
demos convocar uma Assembléia Nacional Constituinte. Portanto, não há o 
que se_perguntar, nàQ _b_ã o que se indagar, o que se duvidar, que haveria ne
cessidade de um poder revolucionário emergente, etc., etc.- podemos con
vocar uma Assembléia Nacional Constituinte. 

Apresentamos, Sr. Presidente, este projeto com o apoio de parlamenta
res, naquela época, de ambos os Partidos. Queríamos, na ocasião, que a Mesa 
obedecesse ao Regimento, fazendo anexar o projeto, enviado pelo Presidente 
da República ao Congresso Nacional, de eleições diretas para o Governo dos 
Estado, que esse projeto fosse anexado à nossa proposta, atentando ao dispo~ 
sitivo regimental, porque, nesses casos, a Mesa usa o Regimento da Câmara 
dos Deputados. Infelizmente, não foi entendimento da Mesa. Quedamos essa 
anexação, porque o nosso prOjeto, além de convocar a Constituinte, estabele
ce eleições diretas para Governadores de Estados em 1982. Ingressamos com 
mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, após qua~ 
tro meses, provavelmente acumulado de trabalho, o STF não póde prolatar a 
sua decisão. 

Então, hoje, último dia para a votação da Proposta de Emenda à Consti
tuição nY 39, não tivemos a honra ôe ver uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal, cm razão daquilo que julgamos, na época e agora, que fora uma vio
léncia ao nosso direito, isto é, a Mesa não atentou ao dispositivo regimental 
para anexar projeto do Governo a esta nossa Emenda Constitucional. 

Sr. Presidente, hoje o Congresso Nacional estâ convocado para a vo
tação desta Emenda. Já dissemos - e repetimos - ficou esclarecido que o 
Congresso Nacional pode convocar uma Assembléia Nacional Constituinte. 
Entretanto-, e daremos a devida explicação- neste instante vamos retirar, 
com a aquiescência de outros parlamentares, a Proposta de Emenda à Consti
tuição n" 39, de 1980, para que não seja votado na tarde de hoje. 

A explicação, Sr. Presidente: evidente que. para a aprovação desta Pro
posta de Emenda, precisaríamos contar com o apoiarnento de outros partidos 
políticos. inclusive do PDS, Ocorre_ que a emenda abrangente estabelece, en
tre outros objetivos, a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte 
em 82, estabelece o término da Lei Falcão, estabelece eleições diretas para 
Governadores em 1982, facilita a criação de novos partidos políticos. 

Muitos parlamentares, inclusive do próprio partido situacionista, ale
gam que já existem tramitando,_ como de fato existe, um projeto do Governo 
estabelecendo eleições diretas. 

}ivemos nesta Casa aprovado um projeto de autoria deste Senador que 
revoga a Lei Falcão. Está hoje esse projeto de lei tramitando na Câmara Fe
deral. Esperando seja aprovado. Inclusive as informações que temos é no sen~ 
tido de que o Governo decidiu por alguma eventual modificação ao projeto, 
mas pela aprovação do projeto de nossa autoria, segundo noticiãrio da im
prensa. 

Em razão destes fatores, vamos retirar o nosso projeto, para que possibi
lite a reapresentação, nos próximos dias, de outro projeto que estabeleça, 
pura e simplesment~. _a convocaç~o de uma Assembléia Nacional Constituin
te em 1982. 

Em razão da _afirmação de que esse projeto estabelece eleições diretas, 
que existe outro projeto em tramitaÇão~ que esse projeto acaba_com a Lei Fal· 
cão, quando já existe um projeto aprovado, vamos adotar o critério de retirar 
a proposta, para evitar seja rejeitada por outros fatores que não aqueles que 
co~stituerri o núcleo, que constituem a essência de seu propósito,- de seu obje
tivo, que é a convo_~ação de urna Assembléia Nacional Constituinte. 

Outro aspecto, Sr. Presidente, que nós gostaríamos de ressaltar: este pro
jeto garante os mandatos do atual Presidente da República e do Vice-
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Presidente da República, e isto gerou muita contrOVêrsia, ínclusive no seio da sugestão, estou certO de que utilizar-á 3 Sua influência junto ao próprio Presi
agremiaçào partidária à qual eu pertenço. E nós preteridemos, na reapresen- dente da República, junto à administração federal, no sentido de que esta so
tação deste projeto de emenda constitucional, para a qual nós contaremos lução seja dada, e com a brevidade e urgência necessárias. Agradeço imensa
com a colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil, que, aliás, já deu um mente o aparte de V. Ex~t. 
parecer favorável a esse projeto anteriormente, nóS pretendemos, repito, rea- Mas, continuo, Sr. Presidente, dizendo que naquela quinta-feira o Presi
prescntar este projeto sem outros objetivos que não aquele da convocação de dente Figueiredo foi além do problema habitacional e declarou-se, de certa 
uma Assembléia Nacional Constituhúe. forma, impotente para resolver o problema- maior airida do que o da habi-

Em razão disto, Sr. Presidente, nós vamos soliCitar na tarde de hoje a· re- taçào - da alimentação do trabalhador. 
tirada do nosso projeto com essa explicação que estou dando aos cornpanhei- São palavras textuais do Presidente, publicadas em todos os jornais: 
ros do Senado Federal, no sentido de que assim n6S agimos para que possa- "Como convencer os que produzem a diminuir um pouco dos seus lucros? De 
mos reapresentá-to proximamente. Se nós deixássemos pura e simplesmente que adianta morar sem poder comer?" 
que o projeto foSse reje-irado, evidentemente--não poderíamos reapresentá-lo, Com efeito, Sr. Presidente, pouco ou nada valeria ter casa se não há co
a não ser no próximo ano. E eu acredito que estándo o projeto em tramitação mi da, se o poder aquisitivo do trabalhador não alcança o necessário para o 
facilita a campanha em favor de urna Assemblêia Nacional Constituinte, da abastecimento da casa. 
mesma forma que eu devo salientar que uma eventual recusa desse projeto no Tem razão o Senhor Presidente da República neste ponto, assim como 
Plenário do CongresSO póderá até prejudicar a campanha nesse sentido. também tem razão ein outfa parte da sua declaiação naquele mesmo dia, ao 

Por este motivo, Sr. Presidente, retiraríamos o nosso -projeto na tarde de afirmar que na sua opinião o povo sabe votar, o povo tem a consciência ama
hoje. e dentro de 15 dias, aproximadamente, dev6reffios1'eapresentã--Io com o durecida para exercer o seu voto. 
visto, vamos dizer, a contribuição da Ordem doS Ãdvog8.dos-d6 Brasil e tam- Mas, ao se mostrar impOtente para coibir a ganâncfa daqueles grupos 
bém das Lideranças dos demais partidos de Oposição que serão contactados poderosos e mais ricos, que não querem, de forma alguma, reduzir os seus lu
com esse objetivo. eras, sou obrigado a dizer que Sua Excelência, neste particular, não tem ra-

Era este o esclarecimento que queríamos pr~tar. (Muito bem! Palmas.) zão. E não devia utilizar essas expressões, na medida em que elas refletem não 
O SR. PRESIDENTE (Gastão Mülter) _ Coricedo a Palàvra, para uma a verdade, mas no máximo uma meia verdade. E a falta da verdade inteira na 

rápida comunicação, ao eminente Senador Roberto Saturnino. boca do Presidente desgasta a sua autoridade, logo agora neste preciso mo
mento, quando o País tanto necessita da autoridade do Presidente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ. Para uma brevecomu· Não é verdade que o Presidente da República nada possa fazer parare-
nicação". Sem revisão do orador.) - Sr. Piesidente, Srs. Senadores: duzir legalmente, retirar de forma justa dos grupos mais aquinhoados, mais 

O Presidente Figueiredo, na última quinta-feira, em Porto Alegre, em ricos da Nação, par.a aplicar em favor dos maTs- necessitados. 
improviso _de tom lamentoso, declarou-se desolado por não poder atender 0 Presidente da República costuma dizer __ repito_ que a OposiçãO 
com mriis eficácia às hecess1dades de moradia dos trabalhadores necessitados não tem propostas concretas, não tem sugestões alternativas. E aqui também 
de nosso País. não queremos perder a oportunídade para repetir algo ·que jâ temos dito, qual 

O Presidente costuma dizer- e tem dito em vádas oportunidades__: ciue seja, de que através de uma reforma tributária criteriosa, através da utilização 
a Oposição não apresenta idéias concretas, não apresenta projetes alternati- de recursos adicionaiS obtidos cOm esse fnstrumento, a reforma tributária, é 
vos viáveis. .possível, é perfeitamente possível constituir-se um fundo considerável, de 

Vamos aproveítar então e sugerir algo de basf<inte co-ncreto no âmbito grandes sornas de recursos para investimentos de natureza social: repasses 
da questào habitacional, urna medida simples e que está ao alcance do Presi- para prefeituras para a realização de obras essenciais de saneamento básico, 
dente Figueiredo. de educação básica, de calçamento, de saúde, de transporte coletivo, investi-

Existe na localidade de- P3.u Grande, MunicípiO- de -Magé, nO Estado do mentes de natureza fundamental para a melhoria da qualidade de vida exata
Rio de Janeiro, centenas de famílias, cerca de 300 famílias de ex-empregados mente daqueles cidadãos menos abençoados pelo regime vigente, menos 
da •:ia. América Fabril, que ocupam casas de propriedade dessa empresa. abençoados e muito mais carentes em relação aos poucos brasileiros que se 
São empregados aposentados, aposentados por idade, por tempo de serviço e beneficiam com 0 atual modelo econômico. 
até mesmo por invalidez. São famílias de poucos recursos, são famlfias de ho-
mens e de viúvas de homens que deram toda a sua vida útil à produção _Cla- Assim também, Sr. Presidente, a aplicação desse fundo de investimentos 
quela empresa e que hoje não têm a menor possibilidade de comprar ou de sociais em -projetes de colonização que, no seu conjunto, pudesse significar 
alugar outra casa; eu diria até que não -têin sequer forças pa:ra procurar Outra --uma verdadeira reforma agrária, isto é, desapropriar terras em àreas confli
alternativa de moradia nesta altura de suas vidas. tuosas e instalar famílias que se disponham a lavrar essa terra para a pro-

Pois esses brasileiros humildes, que deram 0 melhor de suas vidas à pro- dução de alimentos para o mercado interno, é uma outra aplicação que só 
dução daquela empresa, estão ameaçados de despejo, e para eles dificilmente pode trazer uma série de benefícios nada desprezíveis, ao contrário, muito 
se poderia apresentar ameaça mais trágica. consideráveis, muito significativo para essa camada imensa da nossa popu

Pois bem, essa empresa está sob 0 controle do Banco Central; por canse- Iação que não tem usufruído dos progressos, do crescimento da nossa econo
guinte, quem está ex-ercendo ameaça, quem está exercendo a pressão é o pró- mia em geral. 
prio Governo Federal, através do Banco Central. O Sr. José Lins (PDS- CE) -V. Ex• me permite um aparte? 

Está poiS ao alcance do Presidente, se ele está efetivamente sensibiliZado 
com o problema da moradia dos trabalhadores, resolver este caso que causa O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Assim, também, Sr. 
nos dias que correm verdadeiro pânico, verdadeiro desespero e intranqüilida- Presidente, outra alternativa poderia ser o rebaixamento dos impostos indire
de social naquele pobre distrito de- M3gé: -Basta uma ordem sua ao Banco tos sobre bens essenciais compensando o acréscimo de receitas que se poderia 
Central, a esse Banco tão _condescendente com os nossos banqueiros inadim- ter com a imposição dos tributos diretos sobre rendas e patrimônios. 
plentes, basta uma ordem sua para mandar sustar essa ação de despejo sobre Enfim, Sr. Presidente, a que eu quero diier é que existem soluções. E que 
os aposentados da Cia. Améríca- Fa"bril. nas condições atuais, dada a inexístência de possibilidade de iniciativa dessa 

Mas, o Presidente Figueiredo, naquela 5•.-feira, foi além do problema natureza partir do Congresso, e por estar ao alcance do Presidente da Re-
habitacional, no seu lamentoso-improviso. - . pública a sua implementação, não fica bem dizer que não existem processos, 

que não existem meias, que_ não existem instrumentos, para, resolver esses 
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex~t um ap3rte? problemas fundamentai~ da vida dos J?rasil~iros mais humildes. Queremos di-
O SR . .ROBER~b SATlJR:NlNO' (PM-DB - RJ) - Pois não. zer ao Presidente que existem e repetir, quantas vezes seja necessário, que es-
Q Sr. José LinS (PDS_ CE)_ Senador Roberto Saturnino, considero ses instrumentos estão ao alcance dele, que basta uma infciativa-, uina decisão 

da maior justiça a proposta que v. Ex• nos traz no mOmento. Realmente não poHtica do seu Governo para que sejam resolvidos esses casos mais aflitivos, 
se justifica que esSas- famílias sejam despejadas -daS suas -casas, sobretudo que dizem respeito à vida de vinte; trinta e cinqUenta milhões de brasileiros, 
quando V. Ex~ informa que a empresa está sob 0 contro_le do Banco Central, que estão nessa faiXa mais necessitada. -- -
atualmente proprietário dessas habitações. A sua sugestão é justa e muito Ouço 0 aparte do nobre Senador José Lins. 

oportuna. e certamente V. Ex• será atendido. Não posso responder pelo Go- o Sr. José Lins (PDS_ CE)_ Nobre-Senadof Robe·rto Saturnino, a 
verno. mas a impressão -que tenho é de que é perfeitamente viável e muito jus- impressão que eu tenho é a de que 0 Presidente -não se declaroú impotente 
ta. para fazer modificação no sistema- de distdbuição de fenda. S. EX• chamou 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Acolho com grande 
satisfação, regozijo mes:mo, o aparte de V. Ex•. Quando V. Ex• apóia a minha 

atenção foi para a necessidade da compreensãO d.Õs- mais -ricoS- Para com os 
problemas sociais:- para com as medidãs ciue- o p-ióPiio Governo toma, veni 
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tomando e tomará, já que estamos num processo de intensas mudanças so
ciais. O que·s. Ex' pede é uma compreensão maior da comunidade, da socie-. 
dade, sobretudo daqueles de renda mais alta, para a necessidade dessas trans
formações. Compreensão inclusive para as atitudes do Governo quanto às 
medidas dirigidas nesse sentido. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Nobre Senador Jo
sé Lins, agradeço mais uma vez _o aparte de V. Ex' e quero dizer que não acre
dito, e creio que V. Ex• vai me acompanhar nesta opinião, na eficácia de ape
los à compreensão daqueles que, se tivessem essa compreensão, jã estariain 
tendo outro comportamento. 

Então, cabe ao Governo, com a responsabilidade que tem, usar as prer
rogativas, de usar os instrumentos ao seu alcance, p~ra obter aquilo que, por 
via do apelo ou por via da compreensão, não está obtendo e não vai obter. 
Acho que, aí sim, cabe atentar para o fato de que, sem a utilização de meios 
eficazes, os resultados obviamente não serão obtido~. E os meios eficazes são 
esses de utilizar a_ via legal, a via do projeto de lei, da reforma tríbutãria vota
da pelo Congresso Nacional no sentido de se retirar aquele excedente que, 
pela simples consideração humanitária, os empresários menos conscientes 
não querem largar, não querem deixar. Porque a verdade é que a política de 
compressão de lucros também não é uma política saudável para a economia, 
V. Ex• há de concordar comigo. O lucro em si não é algo que possa ser conde
nado dentro de um regime de mercado, dentro de um regime supostamente 
capitalista como o que nós vivemos. O que é condenável, sim, é o consumis
mo, isto é, o não-investimento desses excedentes, mas o desperdício deles 
através do consumo ostentatório. f: a transposição das receitas dos exceden
tes empresariais para as contas bancárias e os cofres privados, para o des
perdício no consumo ostentatório, no consumo de .luxo, enfim, na concreti
zação de padrões de vida inteiramente desproporcionais, inteiramente des
propositados fac;e ao estado de pobreza da maioria_esmagadora da nossa po
pulação e as dificuldades pelas quais a economia do País vem atravessando. 

Então, o caminho não seria limitar os lucros, nem através de apelos, nem 
através de medidas como as que estão sendo tomadas pelo Governo, como o 
controle de preços. Mas a via eficaz, sob o ponto de vista econômico e sob o 
ponto de vista social, seria a reforma tributária, isto é, tomar aquela parte dos 
lucros que não é investida, mas que cai no consumo, cai no consumismo e 
gera a desigualdade social, gera os contrastes sociais; gera a: revolta das clas
ses menos aquinhoadas, e procurar dar a esse excedente consumido uma apli
cação produtiva através de fundos sociais, como esse que venho de mencio
nar. Acho que este é o caminho certo, Sr. Senador, é fazer-se a reforma tribu
tária ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- ... é buscar-se ajus
tiça social pela via da reforma tributária, i:fo invés de estar-se a perder o Presi
dente em apelos inúteis, em apelos itlfeirã-inente vãos para que os empresáriOs 
ganhem uma consci_ência maior e limitem, por autodecisão, os lucros das suas 
empresas. 

O Sr. José Lins(PDS- CE)- Êonde V. Ex•, exatamente, se engana. E 
se engana, aliás, duas vezes. O primeíro E por pensar que o Presidente daRe
pública acha que, por um simples apelo, as medidas legais estariam tomadas. 
Não é este O caso: E o segundo ponto em que V. Ex' se engana diz respeito à 
fala do Presidente. Ela não vem em vão, nobre Senador. V. Ex~ mesmo, aqui, 
neste Plenário, como -oUtroS- senadores, clama pelo diálogo, clama pela ex te~ 
riorização do pensamento das autoridades para que possa ser debatido. Por 
que estranhar? A contradição ê- flagrante, Temos que debater os nossos 
problemas. O Presidente está certo quando leva o_ seu pensamento ao povo, às 
classes produtoras e a todos, para que conheçam as idêias do seu Governo 
quanto a esses problemas económicos e s_odais. Eu não vejo mal nisto, ao 
contrário, acho que o Presidente faz muito bem, Sua Excelência estã mostran
do como pensa e, certamente, as medidas de ordem legal por ele proposta se
rão o reflexo da_ maneira pela qual o Governo pensa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Encerro, Sr. Presi· 
dente, já que a campainha adverte que o meu tempo está esgotado, acolhenclo 
com satisfação o aparte do nobre Senador José Uns. Estamos aqui, nós da 
Oposição;- a aguardar essas medidas legais. Repito e enfatizo, a questão da re
forma tributária, acho que este é o caminho produtivo para se começar a re
solver o problema das desigualdades sociais, do desenvolvimento dos setores 
marcad_amente de nature~a social. Espero que Sua Excelência o Senhor Presi
dente ou o seu Partido sejam sensí'ieis -ãS colocações_-que temos feito aqui, no 
sentido de utilizar esta via, que é a vlã- eminentemente democrática, que é a 
via legal para se implantar uma ordem mais justa dentro do nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- José Guiomard- E1mice Michiles- Evandro Carrei
ra - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - José Sarney - Cunha Lima 
-Milton Cabral- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Dirceu Cardoso
João Calmon -Alberto Lavinas- Hugo Ramos -Itamar Franco- Muri
lo Badaró- Tancredo Neves- Franco Montoro- Orestes Quércia- Pe
dro Pedrossian- Saldanha Derzi- José Richa- Paulo Brossard --Tarso 
Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Está finda a Hora do Expe
diente. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, d<:J Requerimento n9 365, de 1980, do 
Senhor Senador Mauro Benevídes, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado .. as secas e o vento", 
publicado no jornal O Povo. edição de 13 de junho de 1980, de auto
ria do escritor F. Alves de Andrade. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E a seguinte a matéria cuj_a transcrição é solicitada 

AS SECAS E O VENTO 

F. Alves de Andrade 
(Da Academia Ceaorense de Letras e do Instituto do Ceará) 

Desta vez não iremos atrás da Física para elucidar o tema da epígrafe. 
Recorremos a legenda do romancista de "O Tempo e o Vento .. , que nos dã a 
compreensão de uma paráfrase distinta. 

Que vem acontecendo nesta terra com os que estudam e investigam,- e 
mergulham no benemérito empenho do conhecimento em busca de soluções 
para os problemas do N ardeste? 

Enquanto os indiferentes emergem da cobiça, os visionários das tarefas 
de ontem, seguidos pelos que insistem nas pesquisas de hoje vão sobrando 
para a traça dos arquivos. 

O Vento levou as idéias-de Pompeu Sobrinho, as indicações de Guima
rães Duque, as previsões das secas desde o Senador Pompeu a F. R. Hull sob 
a influência das manchas solares, as advertências de Sampaio Ferraz, como 
os estudos do cientista-João Ramos, além das preocupações de Carlos Faria, 
Fernando Melo, Lauro Xavier, CarlOs Bastos Tigre e muitos outros. 

Em memorável conferência proferida na Assembléia Legislativa do Cea
rá, no dia 21 de junho do ano passado sobre a Seca de 1979, o Secretário da 
Agricultura Otarnar de Carvalho, ressaltando as possibilidades de previsão 
das secas, considerou os mais recentes estudos de Charles G. Markan, que es
tudou o fenômeno apoiando-se em fotografias de nuvens tiradas de satélites 
artificiais, usando tnformações da chamada meteorologia de altitudes. 

Entre os diferentes métodos de previsão, o de Adalberto Serra que esta
beleceu correlações estatísticas entre as tendências de distribuição da tempe
ratura e da pressãO atmosférica de certeza. Todavia, entre nós, ninguém con
fia e poucos têm respeito aos piáneifós- das investigações científicas. 

Não nos deterernos na casuística das previsões, mas jâ é tempo de irem 
-OS responsáveis pelo comando político regional irem reunindo elementos para 
um verdadeiro ~'Pla_no integrado de combate preventivo aos efeitos das secas 
no Nordeste'', sugerido e elaborado por uma equipe técnica da SUDENE sob 
a coordenação de J. Otam_ar de Carvalho. Ora as próprias recomendações su
geridas e aprovadas na reunião de Recife em 1974 foram trabalho perdido 
que o vento levou. 

O régime que continua é o da improvisação. A seca que se desencadeia e 
ameaça destruir-nos numa hecatombe foi realmente prevista pelos pesquisa
dores do tempo e do espaço desde 1978. O trabalho de previsão faz parte do 
'Prognóstico do tempo a longo prazo", terminado em dezembro de 1978, fi

nanciado, corno relata uma publicação feita na Paraíba, em convênio com o 
Ministério--da AeronãuticajFlNEP n9 359/CT/75. Trata-se de uma análise 
matemática resultante do levantamento de dados de pluviosidade de Fortale
za desde 1849 e de mais outras estações_ do Nordeste. Reza aludÍda publi
cação que, "após um longo trabalho onde os ciclos foram analisados por to
dus as vias conhecidas, notou-se que os resultados conduziam a confirmação 
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da análise subjetiva, qual seja, a previsão de um período de chuva escassa en
tre os anos de 1979 a 1985, com forte tendência à ocorrência de "seca". 

Os cientistas chegaram a concluir "que já estamos vivendo o período de
finido pela análise matemática onde tudo se ajusta a cada ano, o volume de 
chuvas vem diminuindo. Em 1970, as chuvas demoraram muito. Em 1989, a 
previsão mostra mais chuva que em 1979, havendo tempo suficiente para as 
autoridades tomarem todas as providências para evitar a calamidade dos 
anos seguintes". 

Em face de aludida previsão já existente em fins de 1978, é de estarrecer a 
descrença dos mais responsáveis frente à pesquisa científica recomendada e fi
nanciada oficialmente. O Governo do Estado procurou seguir o critério de 
atender a população rural junto às propriedades em que se achavam as 
famílias, dando-lhes condições de torná-las mais aptas e resistentes aos efeitos 
da seca, fixando a mão-de-obra rural no interior das propriedades, evitando 
assim os problemas provocados pelas migrações. A emergênCia foi, porém, 
desativada logo que sobrevieram as chuvas e somlf:nte agora estão reativadas 
U força do grito da calamidade pública. De qualquer forma implantou-se e 
deve ser assegurada a providência de atendimento sob o critério humanista. 

E curioso observar como desde o início da implantação do BNB figura a 
preocupação de fazer compreender os Planos de Emergência como parte 
substancial das obras dos Planos Permanentes. 

O mecanismo de uma ação flexível capaz de servir de instrumento da 
política ass-istencial de emergência às populações flageladas e a necessidade 
que há de manter constantemente atualizadu.~.Q.S .. _cbamados programas de 
emergência mostram um clamor dominante. :A concepção adotada naquele 
primeiro plano de combate às secas concentrou-se fundamentalmente: a) em 
proporcionar trabalho às populações deslocadas de suas ocupações normais; 
b} em tentar regular o abastecimento alimentar e mesmo de águas às em que 
esses elementos essenciais à vida escasseiam; e c) em prestar assistência aos 
deslocados pela calamidade, inclusive aos emigrantes para fora do Polígono. 

A preocupação dos três citados pontos veio a constituir a tônica daquele 
apoio assistencial que se institucionalizou e -resta como praxe tradicional na 
mente dos adminis'tradores, que nem os cumprem na íntegra e efetivamente, 
nem se libertam do círculo vicioso das ev:isivas e timidez, caricaturado naque
les três mitos com muita felicidade caracterizados_ pelo ex-Presidente do Ban
co do Nordeste, o Prof. Nilson Holanda: J9 O mito isolacionista dos que 
subestimam a condição natural de dependência da região pobre em relação 
ao pólo desenvolvido e ignoram o sistema de vasos comunicantes do País; 
2<~ o mito do custo excessivo, que se fundamenta no -falso pressuposto de 
que são excessivamente elevados os investimentos dos programas ein relação 
às possibilidades do País; 39 o mito do sistema não responsivo, firmado na 
evasiva de que a economia nordestina não seria capaz de responder satisfato
riamente aos investimentos govern-amcn"tais; 49 o mito do desenvolvimento 
social (para não dizer anti-social) _-que insiste na tese de que os frutos do de
senvolvimento não se traduzem cm distribuição dos benefícios, ou seja, em 
de~envolvimcnto social. 

Tais mitos são responsáveis pelos retardamentos e recessos que definham 
e amarguram económica e culturalmente uma região disposta a dar resposta 
ao desafio das contingências naturais. São ventos uivantes -que sopram do 
Sul, slvgans que a força de repetição ganham foros de ideologia, levando para 
o nada todas as nossas idéias e esperanças. Torna-se necessário um trabalho 
menl:.tl para combatê:-los. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Item 2: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 26, 
de 19go (n' 1.888(79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriZa -õ"-IYe(Jartamento Nacional de 
Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia vinculada ao Minis
tério do Interior, a doar a área de terreno que menciona, situada no 
Município de Orós, no Estado do Ceará, tendo 

PARECERES FA VORÃ VEIS, sob nos 65I e 652, de I980, das 
Comissões: 

- de Assuntos Regionais; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro ençeuª_da a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encon

trurn. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matt!ria vai à sanção. 

E o seguinte o proJe.to aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 26, DE 1980 
(No 1.888(79, na Casa de origem) 

De injciativa do SenliOr Presidente da República 

Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar a área 
de terreno que menciona, situada no Município de Orós, no Estado do 
Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I<~ O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

DNOCS, fka autorizado a doar, ao Munícípio de Orós, no Estado do Ceará, 
mediante escritura públlca, uma área de terra de_ sua propriedade, com 
79,0400ha (setenta e nove hectares e quatrocentos centiares), definida na 
planta constante do Processo MI n<? 14.558/79, destinada à implantação do 
Plano de Desenvolvimento do Perímetro Urbano da Cidade de Orós. 

Art. 29 Fica constituído, em benefício do DNOCS, o usufruto vinte
núrio de todos os imóveis residenciais existentes na área doada, originaria
mente de propriedade da Autarquia. 

Art. 3~> Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 32, de 
1980 (n9 1.525/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que autoriza a a]ienação de imóVeis da união, si
tuados no municíPio de Tucuruí, Estado do Parã, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 649 e 650, de I980, das 
ComiSsões: 

- de Transportes, ConiUnicações e Obras Públicas; e 

- de Finanças. 

Em discussão o projeto, em turno único. _(Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

.E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 32, DE 1980 

(No 1.525/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a alienação de imóveis da União, situados no Município 
de Tucurui, Estado do Pará. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os imóveis residen
ciais da extinta Estrada de Ferro Tocantins:, situados no Município de Tucu
ruí, Estado do Pará, aos seus ocupantes, em 16 de janeiro de 1976, então fun
cionários daquela ferrovia, na forma do Decreto n9 77.030, de 15 de janeiro 
de 1976. 

Art. 29 _O preço da venda será fixado em avaliação, realizada pelo Ser
viço do Patrimônio da União, e poderá ser pago em até 120 (cento e vinte) 
prestações mensais, sujeitaS a juros e demais encargos legais ou convencionais 
e a reajustamento, de acordo com os índices das ,Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional- ORTN. 

Art. 39 O não-pagamento de J (três) prestações consecutivas possibili
tará a rescisão do compromisso de compra e venda, após notificação judicial, 
facultando-se ao adquirente pagar o seu saldo devedor no prazo de 30 (trinta) 
dias. 

Parágrafo único. Rescindido o compromisso, as prestações pagas serão 
consideradas como aluguel, nã'? importando em quaisquer outros direitos, 
quanto a indenização ou retenção do imóvel. 

A rt. 49 O direito à compra do imóvel só poderá ser transferido, Por ato 
inter vivos, após o pagamento integral do preço da alienação e a outorga de 
escritura definitiva pelo Serviço do Património da União. 

Art. 5<? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6<~ Revogam-se a~ disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 22, de 
1980, da Comissão Diretora, que altera o regulamento administrati
vo do Senado Federal e dá outras providências, tendo 

PARECERES. sob n•s 638 e 639, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, favorável com as emendas que 
apresenta de n9s I a 5-CCJ, e voto em separado do Senadoi Tancre-
do Neves; e 

-de Finanças, favorável ao projeto e às emendas da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretárío. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 371, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projçto_Q.e Resolução.n9 22, de 1980, constante do 
item 4 da Ordem do Dia, a fim de ser feita na sessão de 8 de outubro. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1980. - Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- De acordo com a deliberação 
do Plenário, a matéria sai da Ordem do_Dia para a ela retornar na data fixa
da. 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 5: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nv 
339, de 1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a ex
tinção da enfiteuse de bens públicos e particulares, e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões: 

-de Constituiçã_o c Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade e, no mérito, favorável; e 

- de Finanças~ favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~ 

Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 339, DE 1978 

Dispõe sobre a extinção da enfiteuse dos bens públicos e particu
lares, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1'~ A enfiteuse, aforamento ou emprazamento, instituída anterior e 
posteriormente ao Código Civil, de bens particulares e públicos, poderá ser 
resgatad<t, independentemente do prazo de sua constituição, nos termos da 
presente lei. -

Art. ,29 .Ao enliteuta cabe, de primeiro. o direito de consolidar o domí
nio, perdendo-o, caso não o exercite no prazo de cinco anos, a partir da vi
gência desta lei, para o senhorio direto, que terã o mesmo prazo para 
exercitá-lo, alternando-se, sucessivamente, esse direito, a um e outro sujeito 
da relaçào_jurídica. 

Parágrafo únlco: Não assiste o direito de resgate, ao foreiro que houver 
in..:orrido em com isso, com sentença transitada em julgado, estabelec~ndo a 
~.:aducidade da enfLteu_se. 

Art. 39 O resgate efetuar-se-á mediante proposta do interessado, e, não 
havendo acordo. judicialmente, pelo procedimento estabelecido no Capítulo 
I, Titulo I. Livro IV, do CódigO de Pr_o_cesso Civil, no que couber, respeitado 
o disposto nesta lei. -

*!9 A proposta e a petição inicial serão instruldas com os documentos 
comprobatórios do título e modo de aquisição do domínio, bem assim, sendo 
o enftteuta polícítantc ou autor, o recibo do último pagamento do foro e dos 
impostos. 

* 2!? A proposta, redigida claramente, externando o seu-conteúdo, sem 
a inserção de condições. far-se-á por qualquer meio hábil, que demonstre, de 
forma inequívoca e cabal, a ciê_nçia pelo oblato, ou por carta registrada, com 
aviso de recepção. 

§ )9 Se o oblato não formular contraproposta ou não solicitar oferta 
mais vantajosa, pelos mesmos meios, no prazo de cento e vinte dias, após o 
recebimento da proposta, presume-se a sua aceitação, pela adesão plena. 

§ 49 Não chegando o senhorio direto e o enfiteuta a acordo com relação 
ao resgate do aforamento, no prazo de cento e vinte dias a contar do recebi
mento, pelo senhorio direto, da propost? do foreiro, efetuar-se-ã judicialmen
te o resgate. 

Art. 49 Quando o prédio emprazado pertencer a várias pessoas, fica o 
cabecel legitimado para promover o resgate. 

Art. sv No condomínio especial, de planos horizontais, cada condómi
no_, individualmente considerado, está legitimado para proceder ao resgate da 
sua propriedade exdusiva, como unidade autônoma, representativa da fração 
ideal do terreno. 

Parágrafo único. O resgate da fração ideal do terreno das partes e coi
sas comuns compete ao administrador ou síndico procedê-lo, nos termos da 
Assembléia-Geral, coexistindo a legitimação dos condôminos como litiscon
sórcio ou assistente litisconsorcial. 

Art. 69 O pagamento do resgate, representativo da consolidação do 
domínio, far-se-á mediante prévia e justa indenização, à vista, em dinheiro, 
no momentq da assinatura da escritura pública de extinção do aforamento. 

Art. 79 No resgate judicial, julgada procedente a ação, a sentença, além 
de decretar a remibilidade da enfiteuse, produzirá, uma vez transitada em jul
gado, todos os efeitos da declaração não emitida. 

Art. 89 _A escritura pública e a sentença de resgatabilidade do afora
mento serão, obrigatoriamente, averbadas no Registro de Imóveis, cancelan
do a inscrição da enfiteuse. 

Art. 99 O valor da indenização, a ser pago pelo enfiteuta, a título de 
resgate, dos aforamentos constituídos anteriormente ao Código Civil, corres
ponderá, unicamente, a um laudêmio de cinco por cento sobre o valor atual 
da quota-parte do terreno, acrescido de dez pensões anuais, corrigidas mone
tariamente com base nos índices de variação das ORTNs dos últimos cinco 
anos. 

Art. 10. O valor do resgate a título de indenização, a ser pago pelo enfi
teuta, dos aforamentos constituídos posteriormente ao Código Civil, de bens 
particulares e públicos, corresponderá, unicamente, a um laudêmio de dois e 
meio por cento sobre o valor atual da quota-parte do terreno, e de dez pen
sões anuais. 

Art. 11. O resgate pelo senhorio direto far-se-á, sempre, pelo valor ve
nal da propriedade plena, na sua integralidade, compreendendo as acessões 
artificiais e as benfeitorias voluptuárias, úteis e necessárias. 

Art. 12. Ao subenfiteuta compete o direito de promover a remibilidade 
do imóvel aforado, cabendo ao enfiteuta a quarta parte do valor do resgate. 

Art, 13. A consolidação do domínio implica a exigibilidade e o paga
mento do imposto de transmissão sobre o valor do resgate. 

Art. 14. Os terrenos, com mais de dez anos, sob o regime jurídico da 
ocupação, podem ser adquiridos pelos atuais possuidores, observando-se, no 
que couber, o disposto nesta lei. 

§19 A aquisição da propriedade plena pelo possuidor far-se-á, unica
mente, mediante o pagamento de cinco por cento sobre o valor venal do terre
no, acrescido de vinte e cinco taxas. 

§ 2"' A índenização a ser paga pelo proprietário, ao a tua! oCupante, cor
responderá ao valor venal das acessões artificiais e das benfeitorias volup
tuárias, úteis e necessárias, mesmo as não autorizadas. e da importância cons
tante da escritura que veio atribuír ao possuidor direitos sobre o terreno. 

Art. I 5. Fica vedada, a partir da vigência desta lei, a constituição de 
novos enfLteuses, aforamentos ou emprazamentos. 

Art. 1~. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Esgotada a matéria const0nte 
da Ordem do Dia. 

Ainda llá- -oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discur· 
so. Sem revisão do o_rador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Não tem sido outra a minha preocupação senão o problema do sofri
mento daqueles que, trabalhãndo em nosso País, continuam jogados à sua 
própria sorte. Este quadro e o quadro do endividamento externo nacional 
têm sido a preocupação constante não só minha, como de toda a Oposição. 

O reescalonamento da dívida brasileira, que monta hoje à importância 
superior a 49 bilhões de dólares, foi pedida nesta Casa pelo Senador Roberto 
Saturnino, em nome pessoal e em nome da Oposição brasileira. Esse reesq~.lo
n:Jmento pedido já há mais de dois anos e não atendido pelo Governo, hoje, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, por incrível que pos.r;;a parecer, jã está sendo 
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ventilado no mundo financeiro da Inglaterra. São os próprios banqueiros in
gleses que chegaram à conclusão de que alguns países da América Latina, in
clusive o Brasil, não têm outra saída senão o reescalonamento da sua dívida. 

A minha presença, portanto, na tribuna, na tarde de hoje, se prende a 
tratar, com fidelidade, com patriotismo, este grave problema, pois eu acredi
to, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a nossa dívida externa precisa, na rea
lidade, de uma providêndia honesta, objetiva, patriótica e imediata. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o endividamento do País é tão_ grande 
que, em busca dos dólares para equilibrar uma balança de serviço, a cada dia 
mais pesada e a cada dia mais acima das possibilidades do Brasil, vem o Go
verno brasileiro abrindo as portas da Nação, para que o capital estrangeiro 
aqui chegue a seu bel-prazer, como bem entender. 

E preciso que se observe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os nossos 
antepassados privaram-se de determinados confortos para dar a esta Nação, 
especialmente a esta geração, uma Nação forte, poderosa e com potencial ex
tr.aordinário. 

Mas, o que acontece hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por conta desse 
endividamento astronômico e de uma balança de serviços, a cada dia mais pe
sado'? Nós estamos abrindo mão do nosso minério, e, já agora, vamos abrir 
mão de terras, da terra mais pujãnte -desta Nação, para que o capital estran
geiro possa, recebendo estas_ terras, plantar cana e produzir álcool, ou seja, 
produzir energia renovável para, a seu bel-prazer, fazer o que bem entende.' 

É diante desse quadro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que eu, não po
dendo me conter, venho à tribuna para dialogar com os representantes do 
Governo, para chegarmos, neste Poder, ã uma conclusão que tenha como 
meta principal o interesse do Brasil, pois o interesse do Brasil precisa prevale-
cer acima de qualquer outro interesse. -- -

Acredito, Sr. Presidente, que o processo de desenvolvimento industrial e 
econômico por que passa o Brasil é, indiscutivelmente, em termos físicos, por 
mais perfeita que seja a estatística, não se negarã que uma sólida infra
estrutura está sendo montada e sobre a qual a Nação terá condições de 
erguer-se como potência mundial. 

Em termos morais e político, repito, em termos morais e polítiCos, no en
tanto, caberá perguntar se é válido tal processo-de desenvolvimento. O es
forço e o sacrifício de milhões de brasileiros, o tremendo potencial de rique
zas de que dispomos estão sendo, habilmente, manipulados por grupos multi
nacionais e postos a serviço de outros interesses. 

O débito do Brasil determina uma obrigação em juros e encargos, ou se
ja, os juros acrescidos de parcelas de amortização representam um total que 
está acima da nossa possibilidade financeira. A necessidade de importar de
terminados produtos e as altas despesas com investimentos indispensãveis, 
tudo isso somado cria um impasse. O iri1passe é a publicação desta nota, ou 
seja, a publicação desta nota dá uma idéia do impasse e dá uma idéia maior 
da situação calamitosa a que chegou o nosso País. 

O Corrt'io Bra=ilTen.~e. Brasília, terça-feira, 9 de setembro de 1980. Ê de 
hoje este jornal. Que diz esta nota oficial? 

INICIATIVA PRIVADA EXPORTARÂ ÂLCOOL 

O Ministro das Minas e Energia, Césiu Cals, anunciou ontem 
que o projeto governamental, ora em estudos, para a implantação 
de um programa de álcool para exportação, não terá qualquer fi
nanciamento do PROALCOOL. mas apenas de empresas privadas, 
"quer nacionais quer estrangeiras". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quer empresas nacionais ou estrangeiras, 
está na cabeça, está na cara, está na consciência de qualquer um que a empre
sa nacional não dispõe de dinheiro para enfrentar o projeto da energia reno
vável. Quem vai dispor do dinheiro é a empresa estrangeira, são as multina
cionais. 

''Essas empresas arrendarão terras upor dez ou quinze anos", a 
fim de produzir o energéHCo~ informou o Ministro que lembrou, no 
entanto, que o Conselho Nacional do Petróleo, quando for preciso, 
requisitará a quantia necessária para atender ao abastecimento in
terno, "caso este tenha alguma falha". 

Depois de dizer que a idéia chegou por intermédio" da IN
TERBRÃS, que foi consultada por empresários do Exterior, ares
peito do assunto, o MinistrO das Minas e Energia revelou que "esse 
não será o primeirO ·pas-So para·a- entrada de empresas multinacio
nais no PROÃLCOOL'', Além de acentuar que não teme a presença 
do capital externo no _Pais, César Cals revelou que, objetivamente, 
não existe qualquer avanço concreto a respeito do projeto, que está 
sendo estudado na Secretaría de- Planejamento. 

Segundo o ministro, existe Hutna variedade muito grande de 
idéias a respeíto da intenção goveinariii:i'ltal", inclusive quanto à lo-

calização do projeto. Como o assunto, ·conforme repetiu, ainda está 
em estudos, ainda não se sabe se o INCRA poderia fazer desapro
priações para que as empresas multinacionais possam instalar seus 
planos. Além disso, a decisão, quanto ao setor agrário, dependerá 
do convênio que o Ministério das Minas e Energia assinará com o 
da Agricultura e com o Instituto de Pesquisas Técnicas, de São Pau
lo, a respeito do zoneamento dos projetes da chamada biomassa ve
getal. O documento definirá o problema em relação a energéticos 
agrícolas e industriais, devendo ser assinado possivelmente na se
gunda quinzena deste mês. O ministro considera "uma hipótese" lo
calizar o projeto no Norte do País, sem, 110 entanto, assegurar que 
isso possa ser feito, "por depender das conversas e decisões oficiais, 
no futuro". 

Segundo César Cais, "como ainda não há decisões práticas", 
não sabe explicar se, em um caso de emergência, com o Conselho 
Nacional do Petróleo requisitando álcool, se o Governo pagaria o 
mesmo preço em vigor no mercado externo. Tampouco, é possível, 
no momento, precisar se as terras terão uma área mínima ou máxi
ma para "uma produção "x" de álcool", e, como conseqüência, 
qual a previsão para o primeiro ano de exportação, e qual a quanti
dade." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este problema é profundamente sério. 
Sério por quê? Primeiro, a crise do mundo é de energia e a energia mais im
portante é a renovável. Essa energia nos pertence; temos essa energia numa 
quantidade enorme que poderá atender às necessidades do País até o ano 
2000. Vamos abrir mão dessa energia renovável para que grupos estrangeiros 
venham ao Brasil, recebendo a nossa terra e aqui produzindo esse tipo de 
energia para, a seu bel-prazer, fazer o que bem entenderem? 

Reconheço a dificuldade do Governo, o qual se depara com uma dívida 
astronómica. Reconheço. Quem é que desconhece que o Brasil está devendo 
hoje a importância de 49.855 milhões de dólares? Ninguém desconhece; nin
guém pode desconhecer a dificuldade, mas é preciSo-que-se compreenda que 
essa dívida que, em 1970, era de apenas 4. tOS milhões de dólares, elevando-se 
agor<l a dívida Hquida para mais de 42 bilhões de dólares, ou seja, a dívida do 
Brasil, em !O anos, aumentou mais de mil por cento. A nossa dívida externa 
aumentou mais de mil por cento em dez anos! Reconhecemos, portanto, que 
;.~ dívida é grande. Agora, temos de reconhecer também que o Governo. por 
necessidade de dólares, não pode abrir as portas de todas as nossas riquezas e 
colht:r dólares para fazer jus às obrigações da balança de serviços. Porque di
go: uma nação com a outra não tem amizade, tem interesse. O interesse de 
uma nação por outra é o que importa, o restO não existe. Então, diante desse 
interesse, Sr. Presidente, o que se precisa é compreender que a situação do 
Brasil tem que ser resolvida aqui e por nós! Aqui, eu repito, e por nós brasilei
ros. Eu pergunto: o dinheiro de quem o empresta ao Brasil pertence a este. E 
o que eles vêm fazendo conosco'? O dinheiro, o emprestador o empresta para 
quem convém. Existe o dinheiro franco na Europa para os projetes do Norte; 
existe. Existe dinheiro franco para asfaltar determinadas estradas. Existe. 
Mas é preciso que se compreenda: o dinheiro que interessa e que poderia inte
ressar na realidade ao Brasil era o_dinheiro que plldesse interessar ao nosso 
desenvolvimento, à nossa emanCipação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa emancipação política se mede por 
nossa independência económica. Há de se perguntar: será que aumentando. a 
cada ano que passa, a vida para um processo astronomicamente terrível, pode 
aumentar o processo da nossa independência? Absolutamente, Sr. Presidente. 
Daí a minha presença na tribuna, para que se compreenda que entre a inde
pendência política e a econômica deve prevalecer a independência política, 
porque sem a independência política jamais poderá haver independência eco
nômica. 

E é de se perguntar se é certo que as nações tenham, uma pela outra, inte
resse e não amizade, qual é o interesse que tem qualquer outra nação em 
transformar o Brasil num país livre, num país independente? Não, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a nossa liberdade e a nossa independência têm que nas
cer do nosso sacrifício, do nosso patriotismo, enfim, dos nossos esforços, o 
esforço de cada brasileiro, segurando, com unhas e dentes, o que ele pode se
gurar para que, através desse esforço e desse sacrifício, possamos legar às ge
rações futuras o que recebemos das gerações passadas. Essa é a grande reali
dade. 

Com o maior prazer, Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Agenor Maria, em primeiro lu
gar gostaria de perceber bem qual a energia de biomassa que V. Ex• diz que 
dispomos para abastecer o País até o ano 2000, e que estamos cedendo de 
graça aos estrangeiros'? Não entendi bem o que V. Ex• quis dizer com isso. 
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O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- V. Ex• em geral nunca en
tende; quando é para defender o Governo, a Oposição sempre está errada. E 
se V. Ex• não entende vou explicar essa dúvida. É pequena. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - É a dívida ou é a energia? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- É a energia; mas isso é um 
somatório. A energia renovável é o álcool. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Então, vamos ceder o álcool. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Deixe que eu explique 
para que V. Ex' entenda. V. Ex• está dando o aparte sem entender nada, o 
que acho até admirável. Vou explicar e V. Ex• vai entender. 

Em junho de 1977, faz três anos, começamos a adicíoilar o álcool à gaso
lina em São Paulo. Fornos o primeiro país do mundo que, depois da crise do 
petróleo em 1973, tínhamos condições de preparar uma tecnologia, um know
how para que pudéssemos sair na realidade da escravidão do petróleo. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Gostei de ouvir isso da Oposição. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Em dias de junho de 1977, 
começamos a adicionar, no Estado de São Paulo, 20% do nosso álcool, álcool 
que nos pertence, com tecnologia nossa, com know-how nosso, à gasolina. 
São Paulo consumiu, em 1974, 1.676.160.000 litros de gasolina. Só São Paulo 
consumiu mais do que Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Belém, Salvador e Fortaleza. Ou seja, de um consumo de 
3.393.370.000 litros de gasolina, São Paulo, sozinho consumiu mais de 50%. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex' me desculpe, mas eu fiz uma perR 
gunta e V. Ex' não me respondeu. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- V. Ex• vai compreender o 
que é energia renovável. V. Ex• vai entender agora, já que confessou que não 
sabe o que é energia renovável. 

O Sr. JoséL1iis"(PDS- CE)- Agradeço a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Esse álcool é chamado de 
energia renovável porque: plantoU,:,se a cana, industrializou-se a cana,_ fez-se o 
álcool, e no ano seguinte pode-se plantar a cana para fazer a mesma coisa. 
Então, é energía renOvável. -Enquanto o árabe vai buscar petróleo, que é uma 
energia que se vai esgotando, porque de onde se tira, e não se repõe, vai aca
bando. Aqui, não: planta-se a cana hoje, no outro ano plantaRse novamente. 
Vamos, assim, plantar sempre a cana. Isto é o que chamamos de energia reno
vável. 

Sr. José Lins (PDS - CE) - Quer dizer;- -a cana nunca se acaba ... 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- A cana não acaba, mas o 
petróleo acaba. Para que V. Ex• tenha uma idéia: tomando-se por base o con
sumo de 1974 e adicionando-se 20% na gasolina, o homem que coloca gasoli
na pass_ou a pagar, para cada 5 litros de gasolina, I litro de âlcool. Porém, 
acontece o seguinte: apesar da bolsa magra do brasileiro de classe média, que 
está aí, humilhado, com cadeado no telefone, do brasileiro de classe média, 
que está sublocando quarto -sim, porque o brasileiro de classe média, que 
ganha trinta ou quarenta mil cruzeiros por mês, está sublocando quarto, por
que para a prestação da casa própria ele paga, às vezes, mais de 50% do que 
percebe. Então, esse brasileiro de classe média está pagando, hoje, por um li
tro de álcool, trinta e oito cruzeiros. Quanto custa um litro de álcool? Se ele 
está pagando trinta e oito cruzeiros, quanto custi? Custa dezoito~ruzeiros e 
vinte centavos. Então, ele está pagando vinte cruzeiros a mais por um litro de 
álcooL Está pagando, muitos deles privando-se do alimento para pagar o ãlR 
coo! vinte cruzeiros mais caro. Para quê? Para que a Nação disponha de re
cursos suficientes para dinamizar o Programa Nacional do Álcool. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex! um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMbB- RN)- Não. Ainda não terminei 
de explicar a V. Ex• o que é energia ren-Ovável. V. Ex• não sabe, vai aprender 
para depois, então, dialogar comigo. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Eu lhe agradeço. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Este é o grande problema, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores. Nessa base, compreendi que essa dívida exter
na que cresceu, de 1970 para 1980, em mais de 1.000% e que C-stá obrigando a 
tirar o nosso alumínio do Norte entregando-o às multinacionais, e agora que
rer um segundo projeto do álcool! Porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na 
minha concepção, não podemos ter, no País, dois projetes de álcool: um pro
jeto do álcool nosso, genuinamente brasileiro, e outro projeto do álcool es
trangeiro. Não há lógica. Não tendo lógica, estou na tribuna para discutir. 
Infelizmente, o Vice-Líder do Governo confessa que não sabe o que é energia 
renovável. Então, não dá para dialogar comigo, se ele confessa que não sabe 
o que é energia renovâvel. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Eu não disse que não sabia o que é ener
gia renovável. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- É preciso que mandem ou
tro Vice-Líder que saiba o que é para poder discutir com a Oposição. Porque 
o assunto que eu não souber responder aqui, peço ao meu Líder, Senador Ro
berto Saturnino, que é formado em Economia, para responder. S. Ex• está 
aqui para isso. Ele tinha necessidade de sair daqui, mas ficou para, realmente, 
naquilo que eu não puder responder em termos de economia. ele me ajudar. 
A Bancada do Governo deixou o pobre do Senador José Lins sozinho, que 
confessou não saber o que é energia renovável e não tem do que se valer. (Ri
sos.) 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Não falei isso, nobre Senador. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Não concedi aparte a V. 
Ex•, agora.__ __ _ 

O Ministro Delfim Netto encontra-se na Europa no dia de hoje; ele deve 
estar na Inglaterra. O Ministro Delfi~_Netto, o Ministro todo-poderoso dês
te Governo, responsável pela panela vazia do povo brasileiro, a panela que 
ele dizia que ia eilcher, mas que a cada dia está mais vazia, está na Inglaterra, 
no dia de hoje, oferecendo ao capital inglês dois caminhos: o caminho dos 
nossos minerais e o caminho da energia renovável. Se o capital estrangeiro inR 
glês quiser vir para o Brasil, hoje, trabalhar com energia renovável, ele traba
lha. Se quiser vir trabalhar com minério, ele trabalha. 

Quando leio, como li ontem e vi pela televisão, uma tOnelada de ouro 
por mês, só em Serra Pelada, eu vi, o Brasil todo viu, o ouro puro, pedras de 
seis quilos de ouro, lá, homens que fizeram, agora, dentro de pouco tempo 
300, 400 milhões de cruzeiros ... Pelo amor de Deus! 

Sr. Presidente, este País é um País abençoado. O ouro jorrando aí e a 
nossa dívida aumentando. E o Governo, por conta do balanço de pagamen
tos, querendo entregar esses minérios ao capital estrangeiro, querendo entreR 
gar energia renovável ao capital estrangeiro. Eu fico, Sr. Presidente, fico 
numa situação, realmente, de mal-estar. Porque o ouro está lã, dado pela na
tureza, é só ir buscar, Sr. Presidente. A exigência é uma bateia tosca, mais na
da. Pois bem, eu li, o Bras_il todo leu que o Ministro está tratando do proble
ma da energia renovável e dos nossoS minérios. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Concedo o ap<~rte a V. 
Ex". nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Robe-rto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• tem toda a razão para 
ficar angustiado como está, como todos os brasileiros estão, nobre Senador. 
Um país que tem que gastar mais da metade de todas as suas receitas cam~ 
biais para fazer face ao serviço da dívida, tem que estar por aí pelo mundo a 
fazer concessões para obter mais empréstimos, para conseguir fechar ano a 
ano, mês a mês o seu balanço de pagamentos. As medidas têm a sua oportuni
dade, nobre Senador. Quando não são tomadas nessa oportunidade, os efei
tos se multiplicam, os efeitos desastrosos, as conseqüências danosas se multi
plicam, e é o que estamos observando. é o que o País está vivendo, ê o que 
esta Nação está presenciando nos dias de hoje: concessOes sobre concessões. 
Estão aí os Ministros a negociar, a esta altura. O Ministro Delfim Netto, que 
hoje está na Europa. ontem na Alemanha, hoje na Inglaterra, hâ de estar, nes
te instante, a negociar concessões, para ver se arranja o que não conseguiu arR 
ranja r na primeira metade do ano, que são os empréstimos necessários para 
fechar o balanço deste ano. Então, que concessões serão essas? Cã.da vez mais 
graves, claro. Se a nossa dívida é cada vez maior e se a nossa possibilidade de 
fazer face aos compromissos dessa dívida é cada vez menor, as concessões, 
por via de conseqUência, têm que ser cada vez maiores. Então, é o que V. Ex• 
está dizendo. O que ternos hoje para oferecer são as nossas terras para o culti
vo da cana, para retirar dela a energia renovâvel, e os nossos recursos mine
rais da grande Província de Carajás. E isto é o que esta sendo oferecido, para 
a indign~ção nossa. Não havia necessidade de termos chegado a esse ponto, 
se as medidas de contenção, se as medidas de substituição do petróleo, se as 
medidas de renegociação da dívida tivessem sido tomadas a seu tempo. Hã 
anos, quando pregávamos isso aqui - V. Ex•, eu e todos os membros da 
Oposição nesta Casa - os ouvidos foram surdos às nossas palavras, e como 
sempre não foram consideradas, e a sitação se agrava. Então, está aí o Minis
tro hoje a cOrrer o mundo, a correr aos centros financeiros, oferecendo cada 
vez coisas mais importantes das nossas riquezas, para obter aquilo que tem 
que obter para fechar o balanço de pagamentos. E é lamentável. Parabenizo
me com V. Ex~ por esse discurso de colocações tão graves, tão sérias nos dias 
de hoje. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Roberto Saturni· 
no, agradeço o aparte de V. Ex~. e confesso, pela salvação da minha alma
sou um homem crente - que não estou podendo dormir direito não. 
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O Sr. Roherto Saturnino (PMDB - RJ) - Não é só V. Ex•, não. 
Lembro~ me de ter lido nos jornais de muito tempo atrãs que o próprio Presi~ 
dente Figueiredo disse que não dormia, quando tomava consciêilcia da dívida 
do País em relação ao exterior. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Roberto Saturni
no, a inflação nos últimos 12 meses é de 107%. E_?~ª_ aqui nos jornais, e não foi 
desmentido. Cento e sete por cento! Prestação do aNH em atraso, mais de 
50% dos mutuários do BNH não podem pagar a casa própria. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- A inflação, com os dados de 
hoje, do mês de agosto, já vai a 110%, nobre Senador. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Mais de 50% do orçamen
to do Ministério dos Transportes estã indo embora em amortização e juros. O 
orçamento é de 340 bilhões e as despesas são orçadas em 172 bilhões. Essa é a 
grande realidade. 

E o que dizem esses banqueiros? Os banqueiros ingleses querem que o 
Brasil reescalone a dívida. Dizem eles aqui: .. Para sustentação de tal política, 
o Brasil não conseguiria - no entender desses peritos - levantar recursos, 
em 1981, sequer no mOntante previsto para amortização e pagamento do ser~ 
viço da dívida, que soma 11 bilhões". 

Pelo amor de Deus! Se não temos capacidade financeira de responder 
por esses encargos, vamos a cada ano que passa ficar devendo mais? Não! E 
mais importante o reescalonamento da dívida do que isso que está aí. 

O Sr. José Uns (PDS - CE} - Permite V. Ext. um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Estou respondendo ao Se. 
nadar Roberto Saturnino e. logo em seguida, responderei a V. Ex• 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho dito desta tribuna: na minha con~ 
cepçào, a prioridade número um deve ser a família brasHeira. Por quê? Por
que ela deve estar acima da evolução econômica; ·a família deve pairar acima 
de tudo. Tenho dito, e repito: o dono de uma casa só tem condições de man~ 
dar na sua casa, na proporção em que puder cumprir com as suas obrigações 
de aluguel, prestação de casa, água, luz, telefone, e feira. Na hora em que o 
dono da casa começa a faltar com esses deveres, com essas obrigações ele
mentares, ele deixa de mandar na sua casa. 

Sr. Presidente, esta é a realidade. Mais de 60% da família brasileira está 
em dificuldades porque a segurança de uma família mede~se pela segurança 
financeira. Uma família que não tem dinheiro para fazer a feira, uma família 
que não pode pagar o aluguel, uma família que não pode pagar a prestação 
da casa, uma família que não pode fazer a feira, é uma farriília insegura. Sen~ 
do insegura, ela está às portas da promiscúidade - e a promiscuidade é a 
porta escancarada da prostituição. 

E eu perguntaria, desta tribuna, nesta tarde: o que segura a sociedade 
brasileira? São os valores éticos e morais dessa mesma sociedade- a Familia 
e a Religião. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não sei quem está em maiores dificulda
des: se o que paga aluguel ou o que paga a prestação da casa própria. 

Vejam V. Ex~s. comprei uma casa própria, eni Natal, em 1976. Comprei, 
porque achei que devia possuir uma casa em Natal, a Capital do meu Estado. 
Sem precisar da casa, agora, assim mesmo comprei a casa. No mês de se~ 
tembro de 1976, a casa custou-me quatrocentos e setenta mil cruzeiros- a 
prestação era sete mil L':ruzeiros, e eu a aluguei por cinCÇl mil cruzeiros. 

Pois bem, Sr. Presidente. Neste ano, telefonei para a Caixa Econômica e 
perguntei qual era a minha situação. Disseram~me: A prestação está em de
zesseis mil, e vai agora, no dia J'i' de julho, para vinte e cinco mil, porque vai 
haver um aumento de 55% na prestação. E o seu saldo devedor é de um mi
ihào, cento e setenta c oito, se o senhor pagar até dia 5. 

Sr. Presidente, na mesma hora fui ao Banco onde arranjei o dinheiro em~ 
prestado, a pagar em 20 meses, a juros de todo o tamanho, e quitei a casa. 
Disse ao Diretor da Caixa Económica que me emprestou os 400 mil cruzeiros: 
quero quitar a casa porque hoje, corno Senador, eu posso pagar, mas quando 
eu voltar para minha terra esta prestação não vou poder pagar, e não poden
do pagá-la o Governo me toma a casa. E tomaría, Sr. Presidente, pois sou um 
pequeno agricultor no interior do Rio Grande do Norte, um pequeno agricul~ 
tore criador, e não teria como pagar uma prestaÇãOde 25 mil cruzeiros por 
més. 

A prestação -só para ilustrar a minha assertiva- agora em julho iria 
para 25 ou 26 mil cruzeiros, e o aluguel estava em 13 mil; eu que comecei a 
dispor de 2 mil cruzeiros do meu bolso, já iria dispor de 13 mil cruzeiros. 

Então. eu me coloco no lugar do funcionário público federal, estadual ou 
municipal, enfim, da classe média, do profissional liberal que comprou, como 
eu comprei, a casa própria, e que vai pagar ou já está pagando a prestação de 
25 ou 26 mil cruzeiros por mês. Resultado: o desmoronamento da família na~ 

cional por conta da ganância, por conta do sofisma, por conta da desenfreada 
incompreensão de um Governo que mata e arrasta para a sarjeta milhões de 
brasileiros que, comprando a casa própria, estão jogados à própria sorte. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu comprei a casa própria. Como Sena~ 
dor da República quitei a casa, já com uma dívida de 1 milhão 178 mil cruzei~ 
ros. Em 4 anos ela elevou~se de 470 mil, para l milhão, 178 mil. E os que não 
podem quitar? Os que não podem quitar estão atrasados- çomo diz o jornal 
-e outros, para não atrasar, estão sublocando quartos de suas casas, como 
estão pondo cadeado nos telefones. Sim, a classe média brasileira está com o 
cadeado no telefone. Por que é que o cadeado está no telefone? Porque eles 
não podem pagar mais a taxa telefónica, que elevou~se mais de 2.000%. 

Está é a situação do telefone, mas não é a situação da TELEBRAS, não é 
a situação da Direção da TELEBRÁS, que percebe, em média, 200 mil cru~ 
zeiros cada um. E fica o mutuário com o telefone engasgado pelo cadeado 
sem poder usá~lo. 

E a energía'? Qual é a situação de quem paga a energia? A energia subiu 
de dezembro para cá mais de 80%; qual é a situação da ELETROBRAS? Boa? 
Não, pifícil. A ELETROBRAS está devendo 6 bilhões e 850 milhões de dóla
res. Aí, eu pergunto a situação de quem está pagando energia é difícil- na 
minha terra, algumas pessoas que trabalham já desligaram a luz, porque não 
p~1dem pagar a taxa de luz. Erltão a situaçã,o du ELETROBRÁS deve ser 
muito boa! E péssima. A ELETROBRÃS está devendo- repito- 6 milhões 
e 850 milhões de dólares; está com um déficit, este ano, de 30 bilhões de cru~ 
zeiros. 

Pelo amor de Deus! Se a situação de quem paga energia é de desligar a luz 
porque não pode pagar a taxa; s_e a si_tuação da ELETROBRÀS é de um endi~ 
vidamento cavalar, pois os encargos da dívida da ELETROBRÁS, este ano, 
são de I bilhão e 400 milhões de dólares; então, é de se perguntar, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: on.de está a administração da ELETROBRAS? 

O Sr. Josó Uns (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Peço que V. Ex• deixe que 
eu conclua este raciocínio, porque se trata de uma situação muito séria; estou 
com a docurnetitação toda aqui para provar a verdade. 

Outro aspecto: a água. A água é um bem da natureza. O Governo não 
fez água. ele ligou a água. Pois bem, nos Estados Unidos, nestes últimos 8 
anos, quanto subiu a água? Não subiu nem um centavo. A água, nos Estados 
Unidos, nestes últimos 8 anos, em New York, onde a tarifa é mais cara, não 
subiu nem um centavo. E quanto subiu no Brasil? Subiu 1.180%. Esta é a si
tuação. A energia subiu mais de 500%, quando lá, em New York, subiu ape~ 
nas 38%. 

Sr. Presidente, esta é a situação da familia brasileira, da família assalaria~ 
da, da classe média. Até acho que se continuar isto que vai aí, a água sobe, a 
luz, o gás, o telefone, sobe tudo, vão ficar duas classes nestes Pais: o rico e o 
miserável. A classe média vai desaparecer; a classe média brasileira vai desa~ 
parecer, porque ela não tem como responder pelos encargos de aluguel ou 
prestação de casa própria, educação de filhos. 

Hoje, uma universídade, para estudar à noite, estâ custando Cr$ 
3.800,00. Sim, é quanto paga o homem do povo que trabalhando de dia e não 
podendo estudar nesse horário, vai estudar à noite, pagando 3 mil e 800 cru~ 
zeiros, numa universidade. 

Qual é o salário do Rio Grande do Norte? Três mil, cento e oitenta cru
zeiros por mês. Para estudar, paga 3 mil e 800 cruzeiros. Pelo amor de Deus, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores! São essas distorções, distorções que não têm 
sentido; distorções que não têm como se compreender que possam continuar. 
Sr. Presidente, aqui em Brasília, a universidade custa 3 mil e 800 cruzeiros por 
mês e o salário mínimo lá da minha terra, do homem que trabalha 8 horas, 
que precisa ser de maior idade, que consegue urna caderneta do Ministério do 
Trabalho e consegue um emprego é irrisório. E não é fácil esse salário mini~ 
mo: lá, o que existe mais é o subsalário;de que o Governo dá o exemplo, por~ 
que o Governo, Já, paga um salário de 2 mil, 460 cruzeiros; e se o Governo 
paga um subsalário, também o pagam a indústria e o comércio. Portanto, este 
homem, para conseguir este emprego de 3 mil e 180 cruzeiros, encontra gran~ 
de dificuldade. Mas, se ele quiser estudar à noite, ele vai pagar 3 mil e 800 cru~ 
zeiros. 

O Sr. José Um; (PDS- CE)- V. Ex• me permite, apenas I minuto? 

O SR. AGE:"OR ~fARIA (PMDB- RN)- Vou concluir e conceder o 
aparte a V. Ex~ mas, antes, quero dizer o seguinte: os rapazes da minha terra. 
do Rio Grande do Norte, que conseguiram, já com 18 anos, esse emprego de 
3 mil 1 go cruzeiros por mês, vão morrer solteiros feito burro~mulo, porque 
não podem casar, não. Com esse salário, não dá _para casar. E pergunto a 
V. Ex~: com um sah'trio de 3 mil, l80 cruzeiros. para trabalhar os 30 dias do 
mês, qual é o estímulo que este homem vai ter para ter amor pelo labor? 
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Acho que o que dignifica o trabalho é o sujeito, trabalhando, poder di· 
zer: "eu sou pobre, mas vivo às custas do meu trabalho e do meu suor", En~ 
tão; eu pergunto: três mil, cento e oitenta cruzeiros por mês, que é o salário, 
podem dar a esse homem a motivação de dizer que é pobre mas vive às suas 
custas? Não pode. Então, o que é que está crescendo no Brasil? A prosti
tuição, a insegurança, o desamor pelo trabalho. Sim, o desamor pelo traba
lho, porque ninguém tem amor pelo que nào presta. Até se diz, na minha ter
ra, que no Brasil quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Infeliz
mente, é a grande verdade, 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- V. Ex• me perm"ite um apa'rte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN)- Com o maior prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Agenor Maria, creio quejã per-
di o fio da meada ao longo do seu discurso ... 

O SR. AGENOR l\IARIA (PMDB - RN)- V. Ex• perdeu o fio da 
meada e cu estou perdendo são as noites de sono, o que ê muito pior. 

O Sr. José- Uns (PMOB- RN) ~Eu sinto muito, V. Ex• devia estar 
trabalhando, aproveitando esse tempo ... 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Se eu não estou trabalhan
do aqui na tribuna, o que é que estou fazendo? Eu estou suando ... 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Mas voltemos à questão. Queria dizer 
primeiro, quanto ao problema da produção do álcool. V. Ex' sabe que este 
País tem milhões e milhões de hectares ociosos. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- E. e o povo, sem terra 
para trabalhar. 

O Sr. José l.ins (PDS- CE)- Esses solos não se desgastam, não se V. 
Ex~ os fizer produzir. Ora, já estamos iij:)Jic"ando todos os nossos recursos no 
uso de parte desses solos. Não vejo com-o se deixe ~e tifar proveito de áreas 
ociosas que poderão produzir às expensas de capital estrangeiro, do qual um-a 
parte de lucro ficará no País. Se V. Ex• acha que a nossa dívida é grande, que 
nós precisamos gerar riqueza aqui dentro para ajudar a pagar dívida, nada 
mais justo do que procurar produzir mais. capitalizar esses lucros e essas divi
sas em favor do País. Quanto ao problema dos estudantes, V. Ex• sabe que 
nestes últimos quinze anos passamos de cem mil alunos para um milhão e 
quinhentos mil estudantes nas universidades. Não sei se o fenômeno se deu 
com V. Ex~. mas os meus motoristas, todos eles, têm, hoje, filhos formados. 
Por quê'? Porque a universidade federal é de graça. As universidades que 
cobram mil. três mil cruzeiros por mês, que são as particulares, podem rece
ber os alunos pobres ajudados por empréstimo do Governo. O que se vê é 
uma quantidade imensa de alunos, de jovens e rapazes, foimados, num ritmo 
que o País não já está podendo absorver. 

O SR. AGEMJR MARIA (PMDB- RN)- Eles estão todos desem
pregados. 

O Sr. José-l.ins (PDS- CE)- EiS aí a contradição de V. Ex• Queria 
chamar a atenção somente para esses dois aspectos dessas contradições. Pri
meiro, V. Ex• se rebela contra a produção de riqueza dentro do País, quando 
este mais precisa, e de um modo que não pode prejudicá-lo. Assim como os 
países da OPEP conseguiram tirar as empresas de lá de dentro, também não 
precisaremos ter medo, porque o País é soberano. Quanto ao problema dos 
alunos, V. Ex~ viu como se resolve._ Terceiro: V. Ex'- acaba de dizer que com
prou urna casa pelo BNH, em Natal- não ouvi bem, mas parece que V. Ex• 
disse que comprou sem precisar- e qti"e pagava 5 ou 7 mil cruzeiros e aluga
va por 5 mil cruzeiros. Veja bem, V. Ex• já tirou uma certa vantagem, e foi de 
tal modo vantajoso o negócio que V. Ex• pagou de uma vez uma quantidade 
de l milhão e tanto, que, possivelmente, era bem menor, com a atualização 
monetária, do que o custo da casa. Vê V. Ex• que críticas não procedem. As 
contradições são grandes e não quero levantar outras. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. AGENOR MA RIA (PMDB- RN)- Senador José Lins. não sei 
se nesta Casa há alguém pagando essas prestações de casa própria. Mas se 
houver, V. Ex• não saia de peito aberto do plenário, porque a situação de 
quem estú pagando essas prestações é dificil... 

O Sr. Josê Lins (PDS- CE)- O operário paga 3% do salário mínimo. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- ... a situação de quem estâ 
pagando casa própria é muito diffCIL--

Sobre o problema da riqueza, tenho que ficar acordado, po· .. -1Lleeu disse, 
e vou repetir: entre nações não há amizade, há últeresse. Se o árabe depois re
tomou ou tomou, nós não queremos chegar a esse ponto de tomar nada de 
ninguém. 

O Sr. Alht•rto Silva (PP - Pl) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer. 

O Sr. Albl'rto Silva (PP- PI)- Senador Agenor Maria, estava ouvindu 
seu discurso, Já do meu gabinete, e procurei vir até aqui, porque também te
nho uma preocupaçJ.o muito grande com relação a esse problema do álcool na 
mão do capital estrangeiro. Não é que tenhamos medo do capital estrangeiro. 
porque isso seria uma demonstração de pouco conhecimento do desenvolvi
mento do nosso País. Mas. quanto ao medo em matéria de combustível, 
V. Ex• tem razilo no seguinte: suponhamos que se dê realmente terras devolutas 
emprestadas para se produzír álcool e as multinacionais vêm par-a cã produzir 
esse álcool, para ajudarem a que paguemos a nossa dívida externa. V. Ex' 
acha, Sr. Senador, que depois que esses grupos se instalarem aqui, se o álcool 
merecer um preço, no mercado internacional, bem maior do que aquele que 
está sendo vendido internamente no País, ainda haver{! álcool para se vender 
para todos os carros nacionais, ou todo o álcool nacional vai ser exportado? 
Porque o que está acontecendo agora é que o preço do açúcar sendo maior 
ninguém quer fazer álcool. Preferem exportar açúcar. Na hora em que as mul
tinacionais começarem a exportar esse úlcool, que será realmente utilíssimo 
para nós, os produtores nacionais não vão mais vender álcool pura a PE
TROBRÁS para misturar com a gasolina e, nem tampouco, ("-.t<lra vender ao~ 
carros a áfcool nacionais. Aí, vamos ter um preço de álcool igual ao preço dt.: 
e.xportação. E como o preço de exportação do nosso álcool não sabemos 
quanto vai ser, porque, se vai ser exportado pelas multinacionais, acaba sen~ 
do preço controlado por elas c. aí, vamos comprar petróleo a qualquer preço 
que os úrabes quiserem nos vender e. aí, fica uma corrida: exporta álcool a 
preço fixo e importa petróleo a preço alterado, à mercê dos árahes. Estou 
com V. Ex•: o Brasil não v:.li querer desapropriar as usinas dos nossos ami
gos, investidores estrangeiros, que vierem para cá para nos ajudar. Acho, 
sem querer ser contra_ quero deixar bem claro isso, a entrada de capital es
trangeiro para esse fim, acho que o Brasil poderia fazer um esforço, e pode fa
zer esse esforço e tem o dinheiro. Basta o dinheiro do úlcool misturado na ga
solina, já dá cinqüenta bilhões. Não adianta a técnica de dizer que esse preço, 
esse lucro sub~idia produtos outros. Acho que, numa guerra, o que vale é se 
preparar para a gu~:rra. Precisamos de álcool para não ímportar petróleo. ou 
para não importar parte do petróleo. Quero repetir a V. Ex~ aqui, Senador, o 
ú.lcool substitui também o diesel. E não se venha dizer que é cara a mistura do 
aditivo. Ali, ern Taubaté, que vamos visitar na próxima semana, hú um:.J 
fábrk:a de aditivo que pode misturar no álcool, e o aditivo é oriundo do pró
prio ák:ool, chama-se nitrato de amila. um dos aditivos. já testado exaustiva
mente por todos os fabricantes de motores a diesel do País. Entào, se fabri
carmos o álcool necessário, considerando. Sr. Senador, que o petróleo está di
vidido em duas parcelaR. uma de leves e outra de pesados, a metade leve é de 
diesel, gasolina e querosene e outros solventes, e a pesada é de óleos com
bustíveis etc., se produzirmos âlcoul suficiente para substituir diesel e gasoli
na, estaremos sub::.tituindo metade do petróleo que importamos, só com o ál
cool. E acredito que, se, por exemplo, deixarmos uma parcela do dinheiro das 
usinas nucleares para o Programa do Alcool, faremos álcool com dinheiro 
brasileiro. E. se pegarmos o dinheiro do âlcool, vendido como gasolina, e so
marmos ao Programa, teremos uma média de 70 a 80 destilarias por ano, de 
120 mil litros/dia. Não acredito que os estrangeiros possam trazer refinarias 
montadas. Elas vão ser feitas aqui. E. se a indústria nacional tem capacidade 
pura fazer refinaria para estrangeiros, tem também para fazer para nós tam
bém. Era o que tinha a dizer. 

O SR. AGF~OR ~lARIA (PMDB- RN)- Senador Alberto Silva. 
V. Ex.~ tem toda razão e fit:o muito grato pelo aparte de V. Ex._ O barril de pe
tróleo, hoje, está custando 32 dólares. Um barril de petróleo tem 145\itros de 
petróleo. que corresponde a 25% de gasolina, ou seja, de um barril de petróleo 
tiramos 36 litros de gasolina. Pois bem, o álcool está custando, no mercado 
internaciomll. e V. Ex~ tem toda a razão, 22 cruzeiros o litro. Aqui. é 18 cru
zeiros e vinte centavos. Na hora em que o estrangeiro passar a tomar conta do 
nosso úlcool. o álcool. apenas. passa a ter o valor do mercado internacional. 
De forma que nüo entendo por que o Brasil abre mão do seu álcool. O Sena
dor José Lins disse que a terra nilo cansa. Ora, se temos terra devoluta ... O 
que nós temos mesmo são milhões de criaturas querendo trabalhar e não po-
dendo produzir. _ 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Agenor Maria, o Brasil não es
tá abrindo mão do álcool, ele está produzindo esse álcool. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- V. Ex• vai me permitir res
ponder ao Senador Alberto Silva. Estou respondendo ao Senador Alberto 
Silva que um barril de petróleo tem 145 litros, o percentual de gasolina é de 
25%. tira-se de um barril de petróleo 36 litros de gasolina, que o preço do ál
cool, ele tem razão, já está a 22 cruzeiros, é o parâmetro do mercado interna-
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cional, 22 cruzeiros, quando aqui é 18 cruzeiros e vinte centavos, agora, não 
entendo, e V. Ex• tem toda a razão, é que nossas terras estejam devolutas, e, 
como devolutas, possam ser entregues ao estrangeiro, e temos milhões de 
agricultores natos, sem terra ou com minifúndio gravosos ou deficitários. 
Pelo amor de Deus! Se o minifúndio deficitário no Brasil é na ordem de 70%, 
se temos mais de lO milhões, de brasileiros querendo terras, sem poder com
prar, por que, então, abrir mão das terras devolutas, pois o maior potencial 
em terra é do INCRA? Sim, o maior latifundiário é o INCRA e abrir mão 
dessas terras para o capital estrangeiro, quando o brasileiro está aí, querendo 
trabalhar, precisando produzir e não tem terra, porque a reforma agrária, o 
estatuto está ai, é de 1964, a Lei da Reforma Agrária, que não vai tomar terra 
de ninguém, não. Vai dar condições de uma estr4_tura, em que_todos aqu~les 
que queiram trabalhar possam ter terra. Pois bem,-até hoje, não foi executa
do. 

Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o problema precisa ser tra
tado, aqui, com profundidade, com patriotismo, com interesse, porque é gra
ve. O petróleo é uma riqueza que se exaure. Aonde estão tirando petróleo e 
não estão repondo nada, vai terminar o petróleo, na Arábia. Mas, aqui, no 
Brasil, o manancial que temos de riqueza é enorme. Por que, então, abrir mão 
dessa riqueza que nos pertence e é segurança nacional? Sim, porque a energia 
é segurança nacional para o capital estrangeiro. 

O Si'. Franco Montoro (PMDB - SP) - Permite V. ?x" um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o maior prazer, Se
nador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Não compreendo como o Go
verno pretende atender ao pedido das rnultinacionafS--e não dá atenção ao pe
dido da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CON
TAG. qú.e pede exatamente isso a que V. Ex~' se refere. Em estudo realizado 
pela comunidade científica- do Brasil, com os melhores agrônomos do País, se 
demonstra que, só no plano do PROÁLCOOL, se poderia dar prioridade a 2 
milhões de famílias. Multiplicando por cinco pessoas seriam, precisamente, 
no número que V, Ex• formula: dez milhões de brasileiros que estariam traba
lhando, produzindo energia. Em lugar de atender ao trabalhador brasileiro, o 
Governo_parece que se precipita para dar atendimento ao pleito das multina~ 
cionais. V. Ex• faz muito bem em denunciar mais essa deformidade do nosso 
processo de desenvolvimento. Os fatos apontados, ainda hã pouco, pelo Se
nador José Uns, o estouro do c_n_sino universitário, o problema da habitação, 
esta série de erros que constituem aquilo que um homem do Governo, Rubem 
Vaz, chamou de dívida social. Quem é o culpado por isso? O GoVánó Centra~ 
lizou em suas mãos todas as decisões. Se o erro acontece, a culpa de quem é? 
t. do povo que não é ouvido ou é do Governo que decide sem ouvir o povo? 

O SR. AGENOR MARIA (PM DB- RN)- Senador Franco Montoro, 
fico muito grato pela oportunidade que V. Ex• dá, em trazer ao meu humilde 
discurso essa colaboração realmente maravilhosa. 

Quero dizer, sobre o problema do ensino que as univerdades estão em 
greve, os professores estão em greve. Estão em greve, por quê? Porque o Go
verno achou por bem corrigir os salários a cada ~eis_m~ses. Mas, os professo
res não são assalariados, não têm direito à correção salarial a cada seis meses, 
mas têm direito e obrigação, ao mesmo tempo, de pagar tudo mais caro, ten
do em vista a correção semestral: 

Porque é um paradoxo, Sr. Presidente, S-rs. Senadores, uma classe de ser
ventuários, uma classe de abnegados servidores, uma classe de assalariados 
ter direito, e a outra não ter. Por que a aberração? Por que uns têm direito à 
correçào semestral, e outros não? O que os professores desejam é, simples
mente, que o Governo dê a eles o direito que existe para alguns, e é necessário 
que exista para todo.s. 

O Sr. José Uns (PDS - CE) -- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Estou concluindo ares-
posta ao nobre Senador Franco Montoro. - -- --

Senador Franco Montoro, o problema atual é muito sérío, porque atenta 
contra a própria segurança brasileira. Sim, atenta, porqUe se ó ·âtcool é_ener~ 
gia, e energia hoje é tudo, por que, então, vamos abrir mão, segundo o Sena
dor Alberto Silva acabou de afirmar, do nosso ãlcool, do nosso potendal? 
Porque, Senador, a cana-de-açúcar, que é álcool, foi até 1975, deficitária; as 
usinas de açúcar, neste País, até o ano passado, foram deficitárias. Sím, -não 
eram gravosas, eram deficifárias: O -qUe- áCOnt:eee, agora, com a cana-de~ 
açúcar? Esta, que é matérüi-Prirlia~ subiu 698,41%. O álcool subiu demais, 
mas foi 5:!5,42%. A cana começou a dar lucro e, nesta hora, vamos entregá-la 
ao estrangeiro'? 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Pelo amor de Deus, Sena
dor Franco Montoro, a minha presença na tribuna tem essa significação, este 
grito de alerta. Foram séculos de trab~lho ingente, com deficits, trabalhos 
gravosos. com luta pertinaz e, na hora que chega o século da cana, sim, aí va
mos abrir mão do nosso potencial, e entregar ao estrangeiro! 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Permite V. Ex•? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Estou discutindo ainda 
com o nobi-e Senador Francõ Montoro, mas a seguir vou voltar a V. Ex• 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- V. Ex• tem toda razão, e podía
mos acrescentar ainda este aspecto: as firmas multinacionais tentaram a pro
dução do álcool através de outros processos, de outras matérias-primas e de 
outros vegetais. Nos Estados Unidos,_ por exemplo, uma conhecida multina~ 
cional tentou obter o álcool do milho. O resultado foi negativo. A conclt.:.são, 
entretanto, é a de que um País como o Brasil, com grande extensão territorial 
e muito sol, é o lugar ideal para esta produção. É uma espécie de uma nova 
Arábia, para o combustível do futuro. E parece que o Governo está queren
do, realmente, transformar o nosso País nessa situação~ porque, então, admi
tiremos as multinacionais e depois faremos- como lembrou o nobre Líder 
do Governo- uma nova OPEP. Vamos primeiro deixar ser ocupados, para 
depois tentar uma guerra para pô-los para fora. Não é muito melhor impedir 
que eles entrem, e fazer com que os brasileiros explorem, com uma tecnologia 
que é nossa? Em matéria de cana~de-açúcar, temos tecnologia e uma experiên
cia de 300 ou 400 anos. V. Ex• profere, neste momento, um discurso de signi
ficação histórica e patriótica-.- O a-r-a:~m não concorda com a entrega de setores 
dessa produção de álcool a firmas estrangeiras- aliás, setores do Governo já 
se manifestaram, também, contra isto- mas parece que acaba por prevalecer 
o ponto de vista daqueles que dominam a economia internacional, e tornam a 
nossa economia dependente. É por isso, Sr. Senador, que nos últimos 15 anos 
multiplicamos por 5 ou 6 vezes a produção de automóveis, por 8 ou 9 vezes a 
produção de televisão em cores, e diminuímos, em termos relativos, a pro
dução de feijão, mTiho, arroz eca_rne_: __ ~ão dados oficiais. Porquê? Porquees~ 
ses produtos: automóveis, geladeiras, Ú:levisão em cores, são produzidos por 
einpresas multinacionais: É por isso que o Governo, nestes 15 anos, para a 
compra do automóvel, inventou a fi_gura da expectativa: a pessoa compra o 
automóvel, e começa a pagar 6 meses depois. Mas, para a compra da casa, 
exigia-se e se exige a poupança prévia. Este fato é estarrecedor, mostra o cará
ter dependente da nossa economia. A culpa não é de fulano ou de beltrano, 
não é desse ou daquele homem, é do modelo que precisa ser modificado, é do 
regime centralizado, ditatorial, autoritário. Não se ouve o povo. Quando fa
lamos em abertura democrática, não estamos defendendo uma tese jurídica, 
apenas. Estamos defendendo um processo em que as decisões venham de bai
x-á para cima, para que o Brasil, o povo brasileiro decida sobre o seu destino, 
e não os burocratas nomeados de alto para baixo. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Muito obrigado, Senador 
Franco Montoro. Antes de conceder o aparte ao nobre Senador José Lins, 
quero dizer a V. Ex• o seguinte ... (O Sr. Presidente fa: soar a campainha.) ... 
Apenas um momento, Sr. Presidente. 

O álcool custava, em 1975, Cr$ 2,91 o litro, e passou para Cr$ 18,20. Su
biu 525,42%, em 5 anos. Então, essa monocultura- porque cana-de-açúcar é 
uma monocultura - passou a dar lucro, graça!5 a Deus, ela passou a dar lu
cro. Hoje, quem tem cana vai ganhar dinheiro, mas há muitos anos, perde-
ram. Para que a Casa tenha uma idéia, só para memorizar, a cana-dewaçúcar, 
em 1974, foi a 5 mil- uma hipótese- e desceu, em 1975 e 1976, para um 
mil. E muitos dos plantadores de cana, do Nordeste, se suicidaram. A siw 
tuação dos plantadores de cana era dificílima. Pois bem, chegou agora a esta 
realidade. O álcool subiu de Cr$ 2,91 para Cr$ 18,20, estamos pagando CrS 
38,00 por um litro" de álcool, sim, custa C~$ 18,20, mas estamos pagando, 
quando pomos gasolina em nossos automóveis, Cr$ 38,00, e não estamos sen~ 
tindo. E quem faz as contas, como eu faço, não tem problema - estes Cr$ 
20,00 a mais é para o Governo melhorar mais o problema do Plano Nacional 
do Álcool. São Cr$ 20,00 a mais, e só em São Paulo são 135 bilhões- li há 
poucos instantes - São Paulo, com mais oito capitais, tomando por base o 
consumo de 1974. 

Então, para esse plano hã dinheiro, e não foi o Governo quem gerou esse 
dinheiro; somos nós que estamos dando, nós brasileiros, são bilhões de cru~ 
zeiros que a cada ano saem dos nossps bolsos pagando Cr$ 38,00 por um litro 
de álcool. quando custa só Cr$ 18,20. 

Então, neste setor não precisa. E lá vêm eles, os maus brasileiros, aqueles 
que estão levando o País, realmente, para uma revolução social imposta pelas 
distorções, negociar a nossa cana, a nossa terra, para fazer álcool._ Por que, 
meu Deus, se o álcool é rentável para nós? Senador Franco Montoro, sincera~ 
mente, estou na tribuna porque não acredito por que se dar a outrem o direito 
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de explorar uma coisa que nos pertence. E: rentâvel, e estamos começand-o o 
século do álcool. Sim, o século XXI vai ser o século do álcool. Estamos às 
portas do século XXI, e vamos pegar uma produção altamente rentável, pois 
temos know-how como ninguém pode ter mais, ê o know-how, que V. Ex; aca
bou de dizer, de 400 anos. Uma tonelada de cana dá 90 quilos de açúcar, e 
tem um residual de até lO litros de álcool. Então, estamos fazendo açúcar e ál
cool ao mesmo tempo. 

Então, se o galego lã fora não quiser o nosso açúcar, nós transformamos 
o açúcar em álcool imediatamente. Não está perdido, não! Não quer o açú
car, assim? Vamos dissolver o açúcar e preparar álcool. Este é um know-hoi' 
nosso. (0 Sr. Presidente fa:: soar a campainha.) 

Sr. Presidente, pedi ao Líder do meu Partido para me conceder, se possí
vel, mais alguns minutos, só para concluir este discurso, que considero de alta 
signíficação para o interesse do BrasiL 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Nobre Senador, um mo
mento, só para saber se o meu Líder me conc~de mais 15 minutos. 

São 15 minutos, Sr. Presidente. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB c:.. SP)- Concedo a V. Ex• os 20 minu· 
tos que cabem à Liderança do Partido. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Nobre Senador Franco 
Mo:1toro, fico-lhe grato, e torno a dizer a V. Ex•: esse álcool saiu de Cr$ 2,91 
para Cr$ 18,20, e hoje é a única agricultura rentável. 

Para que V. Ex; tenha uma idéia, o crescimento de alguns produtos~ de 
1967 a 1976, repare bem: a soja subiu 35%, a laranja 12,7%, o trigo 5,1%, o 
milho 3,5%, o arroz_2,5%, o fe!Ja6 decresceu para I ,9%; a população aumen
tou e o feijão diminuiu. Nós estamos importando feijão, E a farinha aumen
tou apenas 1,3%. 

Dentre a maioria desses produtos, os que subiram, subiram menos do 
que a população, ou seja, a densidade demográfica aumentou mais do que a 
produção. Daí o País estar importando quase tudo. É dentro desta realidade, 
dentro desta conceituação que se pega a cana-de-açúcar, e está o Ministro 
Delfim Netto, hoje, segundo os jornais, na Inglaterra, tratando do assunto 
energia renovável para ceder, segundo já li aqui, terras devolutas para que se 
faça o plantio de cana, transformando a mesma __ em ãlcool, 

Daí, Sr. Senador Franco Montoro, a minha presença, na tarde de hoje, 
nesta tribuna. A presença de um homem que acha que o problema brasileiro 
não é ideológico, é muito mais de ordem económica e social do que ideológi
co. Não ternos problemas de racismo, neste País; não temos problemas de 
ideologia. O nosso grande problema- repito- são as distorções sociais; uns 
ganhando I milhão, 2 milhões por mês e uma maioria trabalhando sem poder 
manter a família. É nisto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é nisto, repíto, que 
se engloba toda a dificuldade brasileira: nas distorções, na corrupção. Sim, a 
corrupção que medra, a corrupção que se permite ao luxo de dar direito a al
guns, negando tudo a quem trabalha, a quem produz. 

A minha presença na tribuna tem um significado1 Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é dizer alto e bom som que o nosso problema não é ideológico, o 
problema é a corrupção que precisa ser não digo banida, porque da maneira 
como _acredito que não possamos ter urna sociedade 100% justa, também 
acredito que não possamos ter uma socied_ade sem corrupção; mas devemos 
diminuir a corrupção o mais possíVel; devemos é dar oportunidade a quem 
trabalha e a quem produz de ter o elemento direito, o simples direíto de dizer, 
eu sou pobre mas vivo às minhas custas. Pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não tem coisa rna_is dignificante no homem que trabalha, no homem pobre de 
poder dizer, eu .sou pobre mas vivO às minhas custas. No entanto isso não está 
acontecendo, Sr. Presidente. Não está acontecendo por quê? Porque o capital 
tem direito a tudo, o trabalho não tem direito a nada. Eu disse aqui, desta tri
buna, a situação do operário do salârio mínimo hoje, no Brasil, é pior do que 
a do escravo negro. E vou repetir:·o negro, quando escravo, não tinha liber
dade, mas dormia com a barriga cheia. O trabalhador assalariado que ganha 
o salário mínimo dorme livre, tem plena liberdade, mas dorme com fome, 
sim, porque quem ganha o salário mínimO não tem co_ndições de dormir com 
a barriga cheia. 

Se essa é a realidade, vamos abrir mão da única coisa que temos hoje, 
que é o nosso minério, é o nosso alcool, para resolver o problema de uma ba
lança de serviços'? Pelo amor de Deus.! Vamos congelar essa dívida; vamos 
congelar os nossos encargos, pedir um prazo e vamos nós própríOs, cada um 
de nós, de mangas arregaçadas, passar mais fome, reconheço, passar mais fo
me, mas todos passando, para resolver o problema do Brasil. Sim, porque o 
problema do Brasil terá que ser resolvido por nós, brasileiros, com sofrimen
to, com sangue, com suor, com sacrifício, com patriOtismo. Mas, se demorar 
mais algum tempo, Sr, Presidente e Srs. Senadores, ninguém vai ser capaz 

desse sacrifício. Estamos nesta situação do salve-se quem puder. Os valort:::io é
ticos e morais da nosSa sociedade estão sendo corrompidos. A família. brasi
leira está em dificuldade. A propaganda massificante subliminar da televisão 
está aí, gerando a cada dia que passa mais monstros. 

Acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Sr. Ministro De (fim Net
to possa até, no dia de hoje ou amanhã, fazer negócios fabulosos na Inglater
ra e na França, mas esses negócios são muito melhores para eles de lá do que 
para nós, aqui. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• tem toda razão. 

O SR. AGEr\OR MARIA (PM DB- RN)- A prefixação cambial de 
S. Ex', o Sr. Ministro Delfim Netto, dizendo que o câmbio é a 40% e a cor
reção a 45%, estamos em setembro e a situação é esta que está aí. Não existe 
mais dinheiro. As financeiras que estão operando no Brasil são a_s finan_c_e_iras 
multinacionais, porque a taxa de 45% já acabou, e a cambial nem se fala. A 
inflação externa não pode ser menor do que a inflação interna. Então, a prefi
xação de que f~la o Sr. Ministro está aí. Vai continuar em 45%? Não pode, já 
estoUrou: E a recessão? O que é_ a recessão? Recessão é o desemprego em mas
sa. Por quê? Porque nào quiseram acordar para o que nós da Oposição dizíã
mos aqui em 1975, em 1976. O que o OposiÇão dizia em_l975, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores? Dizia que a crise do petróleo crescia e poderia vir a perturbar 
o futuro desta Nação. Enquanto na Inglaterra, na França, fechavam-se fábrí
cas de automóveis, aqui abriam~se fábricas de carros de luxo e dava-se o pra
zo de 36 meses. E corno o Senador Franco Montara acabou de dizer: o carro 
podia ser comprado pelo valor da casa, três, quatro vezes acima do valor da 
casa; não precisava de saldo, não precisava de renda familiar, como não ne
cessita de nada disso; o carro precisa ser vendido. A propaganda criou a se
guinte situação: o nosso homem comum compra o que não precisa para pagar 
com dinheiro que não tem, privando-se do essencial. A cada ano que passa se 
vende mais televisão em cores, mais rádios, mais geladeiras, mais automóveis. 
Um mllhão de automóveis foram fabricados em 1977. A produção aumentou 
astronornicamente, e aí está o resultado: de pires na mão pela Europa toda, 
pela Ásia; estão batendo em todos os continentes para conseguir dinheiro em
prestado, jã agora para quê? Para socorrer a nossa balança de serviços. 

Senador Roberto Saturnino, com a responsabilidade de economista que 
V. Ex' tem, gostaria que V, Ex'- me aparteasse agora, nesta oportunidade, 
para falar se esse dinheiro é para atender a programas específicos ou para 
atendimento de uma balança de serviços cada vez mais onerosa? 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador, não somente 
nós sabemos, mas nesta altura toda a Nação sabe que o acréscimo de dívida é 
para pagar a dívida. Entramos no processo chamado "bola de neve'', e não 
sabemos como é que vamos sair dele_, Se tivéssemos um governo com credibi
lidade, credibilidade interna e_ externa, se poderia pensar numa renegociação 
séria, com um programa de longo prazo que inspirasse confian-ça~ cáni"o eu 
disse, interna e externamente. Mas com essa improvisação do dia-a-dia, com 
esse comportamento contraditório. com essa falta de suportes de legitimidade 
interna, não sabemos. ne-nhum brasileiro sabe como sair disso. O processo é o 
do endividanernto em bola de neve. Está o Ministro a pedir dinheiro para pa
gar dívida, a endividar mais o País para pagar as dívidas que já c-ontraiu. 
Como vamos sair dessa, francamente, honestamente, com este Governo aí, 
não sabemos, nobre Senador. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Roberto.Saturni
no, fico grato a V. Ex' 

Em 1964. quando eclodiu o Movimento, o Brasil devia três bilhões, cen
to e um milhões de dólares~ era o, dívida bruta, E a dívida líquida do Brasil era 
de dois bilhões, oitocentos e cínqüenta e seis milhões e setecentos mil dólares; 
era a dívida líquida. em 1964, quando eclodiu o Movimento. _Muito bem. 
Essa dívida, em \965, passou para três bilhões, quatrocentos e setenta e oito 
milhões; em 1966, passou para três bilhões e setecentos, foi subindo, subindo, 
quando chegou em 1970 alcançou cinco bilhões, du4entos e noventa e cinco 
milhões. A nossa reserva era de um bilhão, cento e oitenta e cinco, e a dívida 
líquida quatro bilhões, cento e oito milhões. Em 1971, elevou-se para seis bi
lhões, seiscentos e vinte e um milhões, a reserva aumentou para 1 bilhão e 722 
milhões, e a díVida líquida, 4 bilhões c 898 milhões; em 1973, a dívida aumen
tou para 12 bilhões 571 milhões, mas a reserva aumentou para 6 bilhões e 415 
milhões; em 1974, a dívida aumentou para 17 bilhões e 175 milhões, e a reser
va caiu para 5 bilhões, 269 milhões: em 1975, a dívida aumentou para 21 bi
lhões e 171 milhões, e a reserva caiu para 4 bilhões; em 1976, a dívida aumen
tou para 25 bilhões e 985 milhões, e a reserva aumentou para 6 bilhões e 543 
milhões: em 1977, a dívida pulou para 32 bilhões, e a reserva para 7 bilhões: 
em 1978, a dívida foi para 43 bilhões, e a reserva para 11 bilhões: em 1979, a 
dívida pulou para 49 bilhões e 904 milhões, e a reserva caiu para 9 bilhões e 
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700 milhões; a reserva jã caiu para 7 bilhões e a dívida líquida está em 42 bi-
lhões e 485 milhões. ~ 

Senador Roberto Saturníilo, esse é um modelo falido, que está levando o 
País às portas do desespero, esse modelo não tem como continuar. Porque es
tã aqui: de 1963 a 1979, a dívida aumentando a cada ano e,jâ agora, a partir 
de 1970, a dívida não aumenta, não cresce, ela é cavalar, porque ela sai da or
dem de 5 para 49 bilhões. Continuar a persistir com esse modelo é defender o 
quê, Senador Roberto Saturnino? E defender a ruína deste País. 

O Senador José Lins, que me dá a honra dos seus apartes, está nervoso 
porque estou falando, mas S. Ex•, o Presidente, deu#me mais 15 minutos. Está 
aqui a dívida. Isso não foi_Agenor Maria quem inventou, não, isso é do Ban
co Central. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• estâ falando hã2 horas, nobre Se
nador, e não permite um aparte. É uma ditadura! 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Para falar sobre as dificul
dades do meu País, eu falo um dia, dois dias, um mês. O patriotismo em mim, 
o espírito público, estão acima da saúde. 

Sr. Presidente, vou concluir dizendo_ que esta dívida está arrastando a 
Nação para o abismo. E o grave, Sr. Presidente, Senador Roberto Saturnino, 
vejam bem: a dívida aumenta e o nosso trabalhador não está podendo pagar a 
taxa de água; a dívida aumenta e o nosso trabalhador n_ão está podendo pagar 
a taxa de luz; a dívida aumenta e o nosso operário de salário mínimo está 
morrendo de fome. C61no se· compreende isso'? De um lado, a dívida, os en
cargos aumentando e, do outro, o assalariado morrendo. De um lado, a dívi
da crescendo e, do outro lado, a família brasileira em estado de dificuldade. 

AcreditQ, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a saída é só uma: é que aci· 
ma do interesse de grupos, acima do interesse de Partidos, acima do interesse 
de ideologias, tem que prevaleCer o interesse maicir, que é o interesse da 
Nação. 

Concluo, Sr. Presidente, mais uma vez, ainda pedindo a Deus- e não a 
Satanás- que na sua bem-aventurança, ilumine este Governo, para que ele 
compreenda que a hora não é de inaugurar casa aí, casa acolá, não, a hora é 
de todo_mundo trabalhar, acabar com esse negócio de inauguração. Vamos 
trabalhar, fazer economia, vamos lutar para tirar este País da dificuldade 
imensa em que ele" se encontra. O que é triste, Sr. Presidente, é que, de um 
lado a dívida estã aumentando e, do outro, o assalariado estã morrendo de 
fome. 

O Sr. E"·clásio Vieira (PP- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o maior prazer, Se
nador Evelásio Vieira. Peço a permissão da Mesa para conceder o aparte a 
V. Ex• 

O Sr. El·elásio \'i eira (PP- SC)- Apenas para cumprimentar V. E:<' 
pelo magníficO discurso_-qUe faz, com muitO ·conteú_do, com razões de sobra, e 
dizer que temos que marchar para um novo 7 de setembro. 

O SR. AGEN(>R MARIA (PMDB- RN)- Muito obrigado, nobre 
Senador Evelásio Vieira. 

Sr. Presidente, vou concluir dizendo o seguinte: n·ão s_ou homem radical. 
Acho que o diálogo ê Yiável, mas saio desta tribuna convicto, como convicto 
também subi, de que o interesse do álcool é um interesse genuinamente nacio
nal, e o álcool não pode ser dado ao capital estrangeiro; que os nossos mi
nérios, as nossas rcsenrJ.s minerais e a nossa energia renovável têm que conti
nuar em mãos brasiteims porque representam, na realidade, a segurança na
cionaL Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador J os_é Lins. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GL'E .-1 REVISÃO DO ORADOR. SER . .f PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lou_rivat Baptista. 

O SR. LOl'RIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No desempenho da missão que me levou- aos_ Estados Unidos, a fim de 
representar o Senado Federal, conjuntamente com o ilustre Senador Alexan-_ 
dre Costa e o Dirctor-Geral Dr. Aiman Nogueira da Ga[)la, no tocante_ à assi
natura de um convênio especial com a Stcite University ofNev·.-· York at Albany 
(SUNY-A} visando à implementação de um programa de desenvolvimento 

cultural, aperfeiçoamento técnico e capacitação profissional destinado a ser
vidores categoriia_dos desta Ca_sa do Poder L~gislativo, conheci o Professor 
Abdo L Baaklini. · 

E já o conhecia de nome, não somente pelos trabalhos de pesquisa e di
vulgação desse ilustre professor, e em Albany com ele ma tive proveitoso 
diãlogo, motivos pelos quais resolvi acompanhar, com justificado interesse, o 
seu desempenho como Diretor do Comparath•e Development Studies Center, 
da famosa Graduate School of Public Affairs daquela conhecida Universidade 
norte-americana. 

O Professor Abdo I. Saaklini deu-me a honra de oferecer-me os seus últi
mos trabalhos, que sào lidos e altamente apreciados pelos estudiosos dos 
problemas relativos à estrutura e funcionamento dos legislativos modernos, 
particularmente as peculiaridades do processo legislativo vigente dos países 
mais importantes que prestigiam e valorizam os respectivos parlamentos. 

Acredito que os Senadores, Deputados Federais e Estaduais e Vereado
res de todo o Brasil têm, naturalmente, unl justificado iriteresse pelas novas 
tendências e perspectivas dos Poderes Legislativos dos países mais desenvol
vidos - os eSforÇos e êxitos obtidos no concernente às transformações do 
mundo moderno, sob o impacto das mutações científicas e tecnológicas, alêm 
das exigências conjunturais que iinpõem aos mencionados legislativos, como 
imperativo de sobrevivência, progredir ou desaparecer. 

Porque esse dilema que Euclides da Cunha considerava como o próprio 
destino do nosso povo é, igUalmente, o desafio maior que os parlamentos, em 
todo o mundo civilizado, têm de enfrentar. 

Ou seja, urgente e adequada ãdaptaÇão às condições da nova civilização 
em que vivemos, cada vez mais dominada pelas conquistas da inforrnâtica, da 
cibernética e da tecnologia, em geral. Uma das mais sugestivas contribuições 
do Professor Abdo I. Baaklini, qUe -éstOu lendo com real proveito, é o seu pa
pe r submetido à Conferência Anual da American Politicai Science Associa
tion; realizada em Washíi-ígfõn, DC, ae 31 de" agosto a 3 de setembro de 1979. 

Trata-Se de um ensaio ifltitu-lado The Role of Legislatures. in the Budgeta
ry Process in Developing Coutries: J.Vith Special Emphasis on Brazil (O Proces
so Orçamentário nos Países em Desenvolvimento: Papel dos Legislativos, 
com ênfase especial no Brasil). 

Não desejo alongar-me, nesta oportunidade, sobre o conteúdo específico 
desse ensaio de ciéncia política no qual o Professor Abdo Baaklíni examina o 
processo orçamentário e outros aspectos do funcio"namento do nosso Con
gresso. Os conceitos emitidos pelo insigne mestre e p-esquisador da SUNY -A 
merecem cuidadoso exame, o que pretendo fazer em outra ocasião. 

No momento, e nos limites preestabelecidos desta ligeira comunicação, 
cumpre-me apenas agradecer ao Professor Abdo I. Baaklinr a fidalguia do seu 
acolhimento e o interesse que vem demonstrando, através de importantes tra
balhos publicados, relos problemas brasileiros, principalmente os situados na 
órbita do nosso Poder Legislativo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAliRO BENE\'IDES (PDS- CE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. -sendores: 

A capital do meu Estado será sede, entre 16 e 19 do corrente, de impor
tante conclave, que contará com a presença de altas autoridades e delegações 
de várias Unidades da Federuçào. 

Trata-se do I Seminário Brasileiro de Estudo e Alternativas e de Desen
volvimento dos Municípios, promovido pela Associação dos Prefeitos doEs
tado do Ceará (APRECE), cujos dirigentes empenham-se para que o certame 
atinja os objetivos que patrioticamente inspiraram a sua realização. 

Convém ressaltar-que O Semiriãrio é levado a efeito exatamente quando 
as comunas atravessam crise sem precedentes, em razão do empobrecimento 
a que foram relegadas, como conseqüência do modelo centralista imposto ao 
País pelos que, nos últimos tempos, comandam as decisões nacionais. 

Na semana passada, discutiu-se, sobretudo no âmbito da Comissão de 
Finanças do Senado, o endividamento que atormenta os Municípios, com as 
suas finanças exauridas, obrigando-os a recorrer a empréstimos internos e ex
ternos, que oneram os respectivos Erários Com juroS e Comissões insuportá
veis. 

A reformulação tributária, insistentemente reclamada, não conta no seio 
do Governo d<:J. UniãO cOm a acolhida desejada pelas lideranças municipais, 
permanecendo o quadro de penúria em que se situaÍn, hoje, quase todas as 
Entidades brasileiras. 

O cometimento da APRECE assume, assim, um extraordinário dimen
sionamento. Podendo representar uma tomada de atitude- vigorosa, opor
tuna c enérgica - em defesa dos legítimos interesses municipais. 
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Aliá~. l!m recente proclamação alusiva ao I Seminário, aquela conceitua
da entidade assim se manifesta em torno da nossa realidade de municipalista: 

PROCLAMAÇÀO AOS MUNICIPIOS BRASILEIROS 

A Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará- APRECE, é 
uma entidade atuante, participando diretamente da vida pública ad
ministrativa do País_; vígilante no interesse dos municípiOs e profun
damente preocupada com a situação calamitosa a que chegou o Mu
nicípio brasileiro, como expressão política, social e econômica. 

Se cerca de 3.000 governos toCais vivem apenas das migalhas 
que lhes proporcionam as receitas de transferências, com um elenco 
de impostos de absoluta inespressividade tributária, posto que o es
forço rnterriõ não pro-picia seu desenvolvimento e nenhum fator ex
terno foi deliberadamente introduzido para prontas reações desen
volventistas, tornando débil o fluxo da arrecadação própria do im
posto predial e nulo o dos impostos territorial urbano e sobre ser
viços, não se altera a situação nos municípios restantes, de maiores 
orçamentos e de mais expressivos volumes de receita, nem mesmo as 
megalópoles, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Salvador. Recife e Fortaleza-- todas a braços com problemas inso
lúveis. tumultuadas pela desordem do crescimento urbano e pelo de
sespero das populações desatendidas. 

Se o País começa a despertar para esta cruel realidade e se avo
luma a certeza consensual de que não é mais possível deixar o Mu
nicípio sucumbir diante da indiferença, é igualmente certo que so
mente ações enérgicas, coordenadas e firmes, sob a direção das pró
prias comunidades locais, através de pressões legítimas e coerentes, 
podem determinar providências prontas e corretas. 

Mas, mesmo assim. se impõe que seja oferecido ao País e aos 
Poderes Legislativo e Executivo o documento básico, o instrumento 
sobre o qual se estruture a proposição reformadora. 

Na convicção desta necessidade foi que nasceu e se desenvolveu 
a idéia da organização e realização do 19 Seminário Brasileiro de Es
tudo de Alternativas de Desenvolvimento dos Municípios que, por 
isto, passou a se constituir um desafio à inteligência e à cultura bra
sileiras, mais que um simples convite ou mero apelo, para ser a exi
gência de uma resposta aos anseios nacionais, da qual sairia a me
lhor alternativa de desenvolvimento dos nossos municípios, projeta
da de uma perspectiva ampla e segura, visando a indicar soluções 
prontas. a curto prazo e. paulatina, porém, celeremente, a prazos 
médio e longo. 

Ao lado do caráter cultural do Seminário, com suas teses nasci
das da intelectualidade do País à sugestão do ternário adotado, deve 
haver, da parte de prefeitos e vereadores, de todos os recantos do 
Brasil. o atendimento ao chamado de Fortaleza, com a presença 
maciça das lideranças locais de toda a Nação, para que essa pre
sença, expressa em volume físico, se eleve no clamar que finalmente 
desperte responsabilidades e imponha decisões prontas. 

Se existe uma solução, o Seminário se propõe encontrá-la, e en
contrada, prefeitos, vereadores, o povo a consciência nacional, sa
berUo lutar_ por consegui-la. 

Esta é proclamação que fazemos a todos os brasileiros que se 
interessam pela investigação, estudo e solução dos problemas fun
damentais dos municípios, para desafio à consciência nacional. 

Sr. Presidente: 

Todos quantos têm responsabilidade na condução da coisa pÓblica não 
podem deixar de renetir detidamente sobre a mensagem divulgada pela Asso
ciação dos Prefeitos do Estado do Ceará. 

Durante a magna promoção, temas da maior palpitância serão discuti~ 
dos amplamente. dando lugar a conclusões objetivas por Cuja concretização 
comprometemo-nos. desde já, a envidar esforços. 

Ao expressar, pdis, a minha adesão ao I Seminário de Estudos e Alterna
tivas de Dcs(!nvolvimento dos Municípios saúd·o as delegaÇões que ali estarão 
presentes. certo de que se entregarão dcvotadamente ao exame dos assuntos 
incluídos do wmário - de relevância inquestionáveL (Muito bem!) 

O SR. PRF.SIDE~TE {Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. --

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente; ·srs. Senãdores: 

COm a morte do jurista Andraae Figueira, ocorrida em São PaulO, no úl
timo dia 31 _de agosto. perde o Brasil ·um de seus melhores juristas. 

Andrade Figueira, ao matricular-se na Faculdade de Direito, em 1925, o 
caçula da turma, com l6 anos, que se formaria em 1929, chamava-se José Be
nevides de Andrade Figueira Filho, nome que logo substituiu, pelo de José 
Gonçãlves de Andrade Figueira, em homenagem ao ramo Mendes Gonçal
ves, de sua ascendência materna (Maria José Mendes Gonçalves de Andrade 
Figueira), ligada intimamente às tradições das Arcadas, através de antigos 
professores, os irmãos Francisco Justino Gonçalves de Andrade e João Justi
no Gonçalves de Andrade, irmãos do Bispo Dom Manoel Joaquim Gonçal
ves de Andrade, além do poeta Ricardo Gonçalves. 

Estreitas, por várias origens, além dessas, eram suas relações de paren
tesco, com o grande jurista Conselheiro Andrade Figueira, e com o Conse
lheiro Josê Correia de Sã e Benevides, ambos seus bisavós paternos. Seu pa"i, 
José Benevides de Andrade Figueira, foi ardoroso advogado, de justo reno
me, em Barretes, e redondezas, em Santos e em São Paulo. Por um lado, era 
seu primo o Professor Gabriel de Rezende Filho. 

O curso preparatório ele o seguiu, inteiro, no Ginásio Sam Luiz, em Ja
boticabal. 

No estudo do Direito, foi brilhante aluno de Reinaldo Porchat (Direito 
Romano), Brás de Souza Arruda (Direito Constitucional), João Arruda (Fi
losofia do Direito), Manoel Pacheco Prates (Direito Civil), Octávio Mendes 
(Direito Comercial), Câildido Motta (Direito Penal), Gabriel de Rezende Fi
lho (Processo Civil), J. J. Cardoso de Melo Neto (Economia Política), Rafael 
Correia Sampaio (Processo Penal). 

Na política acadêmica integrou~se, logo, na corrente da oposição, desen
volvendo entusiástica atividade no sentido da adoção do voto secreto, para as 
eleições do Centro Acadêmico XI de Agosto. Foi um dos diretores do jornal 
O Unil•ersitárfo, órgão dos estudantes engajados no ideal de criação da Uni~ 
versidade de São Paulo; um dos fundadores da Caravana Acadêmica, lite
rária e artística, comemorativa do centenário dos Cursos Jurídicos, celebrado 
em 1927, bem como· de "Noites Acadêmicas", cada mês, na sede da agre
miação, tudo isso sob a marcante influência exercida sobre os estudantes pela 
Turma de Coimbra, que nos visitara em 1925. Ainda estudante, trabalhou no 
Departamento Jurídico das Empresas Elétricas Brasileiras, e, depois, na 
Companhia Sul-América de Seguros, o que lhe valeu, a acuidade intelectual, e 
a aplicação exemplar, no exercido de sua profissão, amplos e profundos co
nhecimentos de Direito Administrativo (mormente ligados à energia elétrica) 
e de Direito Previdenciário. 

Era, entre nós, grande autoridade em matéria de seguros. Como, ainda 
não formado, viveu intensamente a febril atividade profissional de seu pai, 
em questões de terra além de casos penais, mormente de júri, dedicou-se, cada 
vez mais, ao ramo cível. Apaixonava-se sempre pela causa de seus clientes, 
que logo se transformavam em seus amigos, dada a lhaneza de seu trato. Os 
juízes sempre lhe tributaram o melhor respeito, pela delicadeza de sua 
atuação perante as partes contrárias e a Justiça. 

Foi também: 
I. Veterano da Revolução Constitucionalista de 1932, onde foi tenente. 
2. Fundador e diretor da Federação dos Voluntários de São Paulo. 
3. Um dos primeiros inscritos na Ordem dos Advogados (n9 540). 
4. Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo. 
5. Dirigiu, no Rio de Janeiro, a Rádio Cruzeiro do Sul, no período âu

reo da emissora (Noel Rosa, Ari Barroso, Francisco Alves, Irmãs Batista, 
Araci de Almeida, etc.), onde produziu o primeiro programa de calouros do 
Brasil e pela primeira vez transmitiu uma corrida de automóvel e uma partida 
de futebol em cadeia nacional. 

6. Dirigiu a Distribuidora Brasileira de Filmes. tendo, então, produzi-
do vários filmes nacionais. 

7. Fundador e Secretário-Geral do antigo PTB de São Paulo. 
8. Procurador do antigo PTB junto ao TRE-SP e TSE. 
9. Diretor do Correio Paulistano. 
10. V ice-Presidente da Agência Nacional no último governo de Getúlio 

Vargas. 
11. Chefe de Gabinete do Secretário do Governo (Professor Canuto 

Mendes de Almeida). sendo Governador o Professor Lucas Nogueira Garces. 
Foi nessa ocasião o chefe executivo das Comemorações do IV Centenário de 
São Paulo, onde especialmente dedicou-se, à realização do primeiro Festival 
Internacional de Cinema -do Brasil, realízado nesta Capital e no Rio de Janei
ro. 

12. foi advogado em Direito Eleitoral, do Partido Trabalhista Brasileip 
ro, sendo assessor direto, em São Paulo, nessa qualidade, do Presidente Ge
túlio Vargas. do Ministro Danton Coelho, do Prefeito Wladimír de Toledo 
Piza, de João Goulari e do Major Nilton Santos. 

13. Procurador-Chefe do Departamento Jurídico da_C_ompanhia Mu
nicipal de Transportes Coletivos- CMTC, até se aposentar em 1979. 
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14. Fundador e Diretor-Presidente do SEM AE L.... Serviço Municipal 
de Aguas c Esgotos de Mogí das Cruzes. 

15. Fundador e Diretor-Presidente .do Instituto de Ensino Superior de 
Mogi das Cruzes. 

16. Advogado e Conselheiro da Comunidade Religiosa João XXIII. 
17. Fundador e Presidente da Associação dos Funcionários Aposenta

dos da CMTC. 
Dr. J. G. de Andrade Figueira era ca-Sãdo com Don-a Doracy Bellegarde 

de Andrade Figueira (Ceci), professora, e deixou 5 filhos: Dr. José Carlos 
Bellegarde de Andrade Figueira, advogado, casado, com 2 filhos - José 
Eduardo e Thais; Maria Otília Andrade Figueira de Sabóia Campos, forma
da em Relações Públicas, que foi casada com Manoel Domingos de Sabóia 
Campos, falecido, com 3 filhos - Cristina, Maria Luíza e Luiz Henrique; 
Maria Helena Bellergarde de Andrade Fig-ueira, formada em turismo, e Ana 
Maria Be\legarde de Andrade Figueira, ambas solteiras; José Luiz Bellegarde 
de Andrade Figueira; engenheiro, professór_e vereador à Câmara Municipal 
de São Paulo, casado com Dona A.urea Rita Vitiiril Pinto de Andrade Figuei
ra, jornalista. 

E de rigorosajuStíÇil-hOmenagear da Tribuna do Senado_~ figura dobra
sileiro e do jurista Andrade Figueira, que dedicou sua vida à causa da justiça 
c da democracia. - - - --

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Presente no Brasil desde o início da nossa história, o negro vem ajudan
do a construir, de modo substancial, o progresso nacional. Representando, 
hoje, numeroso contirig"erite, ainda enfrenta inúmeras adversidades, ao buscar 
participar de conquistas já alcançadas pelo contexto social brasileiro. 

A contribuição dada no passado é iri"estlrilãvel, sob todos os aspectos, de 
tal forma que podemos garantir que, ao lado da branca, nenhuma outra raça 
terá contribuído mais para a formação da alma brasileira do que a negra. E, 
apesar disto, vem sendo, como a indígena, brutalmente violentada através 
dos tempos. 

Conheceu os horrores e a degradação da escravatura. Coriheceu o_ avilta~ 
mente, a humilhação, a tortura e a morte nos suplicíos. O negro foi marcado, 
vendido, trocado, alugado. Sofreu de tudo, porque negava-se-lhe a condição 
de gente. Mas, mesmo assim, deu um imenso exemplo de trabalho e inte
gração, na grande obra de construção nacional. Alcunhado de "as mãos e os 
pés do senhor", exerceu atividades múltiplas, como as de lavrador, garimpei
ro, cortador de cana, plantador de café, fabricante de açúcar, estafeta, carre
gador de liteira, sapateiro, calafate, carpinteiro, barbeiro, pescador, alfaiate, 
trapeiro, ourives e tantas outras. 

Em certa época, toda a movimentação pública das cidades era feita nos 
seus ombros. O braço escraVo" era tão importante que levou Joaquim Nabuco 
a afirmar que tudo o que a civilização fizera no Bras11 se devia a ele. 

Mesmo sendo um dos artífices do nosso progresso, o elemento negro se 
caracterizaria no seio deste País pela sua marginalização nos frutos daquilo a 
que ajudava a construir. Os sacrifíciOS qUe se lhe impôs, as injustiÇas de que 
tem sido vítima, a permanente marginalização a que ainda hoje não escapou 
de todo, têm sido a central de todas as rebeldias que a nossa históría assinala 
-o Quilombo dos Palmares é bem um exemplo glorioso- e, sobretudo, de 
sua revolta interior, de todo um braseiro que arde, de vez em vez, quando ele 
sente aparecer a discriminação racial sob as mais diversificadas formas. 

Esta se oculta s_ob diferentes e sofisticadas máscaras. Não tem a coragem 
de mostrar-se verdadeiramente, porque é feita de mentira e covardia. E é da 
mentira e da covardia que se nutre e vive. 

A odiosa discriminação racial coloca um ser humano em condição infe
rior apenas porque nasceu com determinada cor e não leva em consideração o 
primordial, o básico, que é <f natureza humana. Isto_ se materializa, por exem
plo, quando um negro é preterido num emprego, onde foi candidato junto 
com o branco, tendo as mesmas qualidades deste ou até mais. OU quando ele 
não pode penetrar determinados recintos unicãfuerite-pórque é negrO, apesar 
de satisfazer todos os requisitos exigidos para o ingresso nesses locais. Mas, 
quase sempre, há Uma desculpa para esse tipo de discriminação, porque 
·aqueles que dela utilizam cometem um at~ tão vergonhoso que é preferível 
escondê-lo de alguma forma. Daí, oS subterfúgios de toda ordem. 

O Brasil tem para com o negro uma imensa: dívida. Dívida de respeito, de 
gratidão e sobretudo de amor, porque o negro, apesar de tudo o que sofreu, 
ama esta Pátria e a entranhou com o seu espírito profundamente rico, a partir 
de raízes africanas. Com tal intensidade isto ocorreu que é impossível pensar
se na históriã do Brasil, sem ver o ntgfo como um ativO participante. 

Usado mas não assimilado. quiseram, fazer do negro um marginalizado. 
Tudo começou em terras da Ãfrica. Arrancados de seu habitat secular, vieram 
aos magotes, para cã, provenientes de lugares difereiltes, como Angola, Costa 
da Min_a, Guiné Portuguesa, Congo, Moçambique. Fariam uma viagem sem 
volta e iriam constituir uma população de milhões em terras brasileiras, sujei
ta a vicissitudes díversas e de onde era impossível escapar ou regressar. 

Em sua terra natal viviam pobres, mas era livres, seguindo um curso de 
evolução natural. Dali foram acordados para a terrível realidade do cativeiro. 
Antes, a liberdade; agora, a escravidão. E esta começava no horror dos na~ 
vias negreiros, onde seriam amontoados co~o animais, como se não fizessem 
parte da raça humana, transformados em simples propriedade de outrem. 

Diz-nos Edison Carneiro (in "Ladinos e Crioulos", ed. 1964, pág. 3): 

"Como. nos primeiros anos, o negro"-era barato e o tráfico, sem 
restrições, o trazia em abundância, os senhores não se preocupavam 
com a sorte dos moleques, permitiam que os feitores esbordoassem 
mulheres grávidas e puniam com extrema severidade qualquer falta 
dos seus escravos. Ora, o senhor se desmandava, como um sultão, 
com as suas negras." 

Araripe Junior, lembra que o Padre Nóbrega bradava contra o .. grande 
mal", escrevendo que "a gente da terra vivia em pecado mortal e nenhum ha
via que deixasse de ter muitas negras das quais se enchiam de filhos", 
caracterisando-se, assim, desenfreada poligamia (texto de 1893). Assim, nos 
próprios exageros dos patrões começaria o grande milagre da miscigenação, 
os filhos do senhor sendo, por sua vez, amamentados, não raro, por escravas 
lactantes, de cujos filhos passariam a ser amigos- de infância. Este liame, nas
cido nas origens do ser, determinaria afeiçãO profunda pelo negro, por parte 
considerável do povo branco- a conviver com os desatinos e as idiossincra
sias de uma outra parte, que lhe exigia trabalho superior às forças, a punia 
impiedosamente, a cobria de ultrajes e humilhações. 

Iniciava-se um dualismo. que acompanharia o negro pelos tempos afora 
- querido por uns, detestado por outros. Aliás, a situação do negro fd ca· 
racterizada sempre pela ambigüidade, numa tentativa de se justificar a >ua 
existência ora como _pessoa, ora como propriedade. Assim é que a Consti
tuição de 1824 ficou no vazio, deixando-os quase à margem do seu texto e es
tabelecendo um procedimento que, se fez concessões aos escravocratas até 
1850, por outro lado, facilitou também a campanha abolicionista e a extinção 
da escravatura. 

Pelo texto constitucional, obter a cidadania era coisa muito diffcil para o 
negro e até mesmo aos seus descendentes era impossível desvencilhar-se das 
marcas de haverem nascidos de escravos. Apenas reduzida parcela da popu
lação negra atingiu esse status. Observe-se, ainda, que além de outras dificul
dades, o exercício da cidadania era expressamente restringido para os liber
tos, simples votantes, mas impedidos de serem el~tos a quaisquer cargos. 

Talvez se temesse. com isto, que ocorresse no Brasil uma revolta, a exem
plo do que se passou no Haiti, onde, sendo maioria, os negros tomaram o po
der, pois, também aqui, até os meados do século XIX, eles formavam a maior 
parte da população. 

Mas o negro chegava e era espalhado pelo território brasileiro. Pernam
buco, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, foram os lugares que mais os recebe
ram e hoje estampam os resultados de sua influência, traduzida principalmen
te na música, na dança, na alimentação, no vestuário, nas crenças. 

Era usado para tudo. Existia o negro de campo, o negro de ofício, o ne~ 
gro doméstico, deste último provindo o negro de aluguel e o negro de ganho. 

A imprensa do século passado publicava anúncios onde se ofereciam a 
mercadoria corno se fora qualquer outra e como ainda hoje se faz nos nossos 
classificados. 

Natural, portanto, que surgissem os movimentos de revolta, cOino uma 
tentativa de se livrar do guante opressor, a mais odiosa e desprezível forma de 
opressão, aquela que não reconhece os seres humanos co-mo tais. Zumbi apa~ 
receria não apenas como um líder, mas como um mito, algo que precisaria ser 
seguido e cuja imagem deve ser cada vez mais exal.tada. E deu-se o episódio de 
Palmares_, onde os negros resistindo heroicamente aos brancos e vencendo-os 
tantas vezes, terminaram esmagados pela força e a violência. 

Aliás, a história pátria n-ão faz a devida justiça a Zumbi, que não teria rC· 
presentado apenas os ideais da raça negra, mas fora o primeiro" negro brasilciw 
ro a pensar em estabelecer uma forma de regime político, econômicO, social e 
cultural voltado para todos, nele tendo vez também o índio, o branco, o mes~ 
tiço, o pobre. 

Outros quilombos apareceram e desapareceram. O ideal da liberdade 
prosseguia. Castro Alves levantaria sua voz. Uma plêiade de brasileiros ilus
tres. defenderia, ntim crescendo a causa da libertação- de que· Joaquim Na-
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buco, o/abolicionista, foi um símbolo - até que finalmente o Br,isil estava 
consdcntizado da inadiável necessidade de romper os grilhões escravocratas. 

Entretanto, com a Lei Aurea- que libertou uns 700 mil ainda escravos, 
pois outros já haviam sido beneficiados por decretos anteriores- não se deu 
cfctivamcnte o rompimento destes grilhões, pois o negro, solto, continuou 
numa condição de dependência econômica total ao branco. Fora um grande 
passo: ninguém mais poderia ser obrigado a trabalhar para q!lem não quises
se. As condições culturah; e econômicas, contudo, obrigariam o negro a se hu
milhar c a continuar nos subterrãneos. da vida social, buscando os mesmos 
:.~fazeres de antes. O período de escravidão como que petrificara o relaciona
mento do negro no contexto social. 

Tanto assim, que o negro continuOu a CX.istír à margem da História, so
frendo a dcgradaçào <..-rescente da condição de espoliado, os efeitos desinte
grativos da dominação do homem pelo homem e o impacto desnorteador das 
pressões da expansão da ordem social competitiva. 

Daí porque, a rigor. a luta pela emancipação negra atê hoje não termi
nou. Se se deixou para trás um tipo de opressão, esta assumiu novas formas 
na nova etapa que impelia os negros a lutarem para fazer dramáticos ajusta
mentos inter-raciais. 

que, 

Diz-noli o notável sociólogo Florestan Fernandes, que 

"'O Hncgro" sempre aspirou a alcançar os padrões de vida, os 
tipos de personalidade-status e os modelos de prestígio social carac
terísticos dos brancos das camadas dominantes. A impossibilidade 
de concreti:.wr essa aspiração como conseqUência pura e simples da 
Abolição suscitou um estado de desilusão coletiva e fundas cicatri
zes na ''população de cor" (ln a "Integração do Negro na Sociedade 
de Classes". ed. 1965). 

Com efeito, alirma Florestan Fernandes,jã na introdução da obra citada 

... -.-.. As transformações histórico~sociais, que alteraram a estru
tura e o funcionamento da sociedade, quase não afetaram a orde
nação das relações raciais herdadas do antigo regime. Ela se perpe
tuou com suas principais características obsoletas, mantendo o ne
gro e o mulato numa situação social desalentadora, iníqua e desu
mana. No fundo, essa situação acarretava não um mas dois grandes 
dilemas sociais. Primeiro, havia o dilema da absorção da "popu
lação de cor" às formas de vida social competitiva. O estado de mi
séria, de desorganizaçüo e de abandono, em que vivia a maior paru• 
dessa população. precisava ser combatido e superado.( ... ) Segundo, 
havia o dilema do "preconceito de cor" ou seja, no que isso significa 
na sociedade brasileira, da perduração da velha associação entre cor 
e posição_social ínlima. a qual excluía o "negro", de modo parcial 
ou totul da ~.:ondição de gente. Enfim, o dilema que nascia das resis
tências abcrta_s ou dissimuladas, mas todas muito fortes, em 
admitir-se o negro e o mulato em pê de igualdade com os brancos." 

Com o rassar do tempo e a progressiva elevação do nível cultural da po
pulação brasileira. o negro passaria a obter um melhor posicionamento na 
luta competitiva e na integração social com o elemento branco. Mas, não se 
cht.'gou a uma :.1bsorçào total e, da discriminação aberta, passou-se a uma po
sição cm que se mantinha bolsões de resistência, como J.inda hOje, inadfnissi
velmcnte, continuam a existir. 

Tanto isto é verdade que, pouco mais de 60 anos depois, haveria necessi
dade de um outro disciplinamento legal e sobrevífla a -Leí Afonso Arinos, 
atualmente em vigor, que proíbe a discriminação racial em qualquer ativida
dc administrativa, social, cultural ou política. E não são poucas as vezes que 
tem-se que recorrer a ela paru fazer valer direitos que, no estágio a que chega~ 
mos. deveriam prescindir totalmente de qualquer lei escrita. Só mentes doen
tias, deformadas por conceitos de todo reprováveis, é que não entendem que 
o negro é um homem integral, tal como_ qualquer outro em todas as_latitudes 
do globo. 

Infelizmente, isto é mais comum do qUe se pensa e, vez por outra, somos 
dcfrontut.los com notícias que comprovam essa situação", como há poucos 
dias aconteceu-Com a cantora_ Lecy Brandão que, por ser negra, foi impedida 
de entrar cm um prédio de apartamentos através do elevador social. Jornalis
tas e outras pessoas de cor têm sido barrados em clubes e outros locais, sem 
nenhuma explicação. E sempre que tal ocorrer é necessário que as nossas vo
zes se levantem cm protesto, em especial aqui, na Casa do Povo. 

Aliás, a constataçào de como são poucos os parlamentares negros, é urna 
demonstraç-Uo eloqücntc de que apenas alguns tiveram condições favoráveis 
para disputar o voto popular, apesar de, tanto quanto quaisquer outros, pos
suírem aptidões para o exercício de quaisquer funções na sociedade brasileira. 

Senhor Presidente, nove décadas decorricf.B.s sobre a libertação do negro, 
podemos afirmar que ele continua à espera de uma sociedade onde, de fato, 
ele esteja-êm pê de efetiva igualdade em relação aos brancos. Em verdade, o 
negro brasileiro aguarda uma segunda Abolição, uma Abolição que rompa, 
em definitivo, os ran·ços do passado e a discriminação racial. 

O Sociólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira- segundo artigo de Clâu~ 
dia Bojunga, publicado na coleçào "Encontros Com a Civilização Brasilei~ 
ra", de julho de 1978 -diz que: 

... Saído da escravidão, sem qualquer acumulação primitiva
intelectual ou material - o negro não conseguiu até hoje elaborar 
sua identidade. Não é verdade que entre nós ele conheça o seu lugar. 
Ele simplesmente não conhece outro. 

Esse lugar nada tem de agradável. Ele se situa no ponto mais 
crítico dos gráficos-, nos índices mais medíocres das estatísticas.-nos 
p-arágrafos mais soturnos dos relatórios, nos segmentos mais infe~ 
riores das pirâmides. Ele desenha o mapa de um Brasil subdesenvol
vido - 80% da população negra do País reside em regiões mais 
pobres- onde, após o longo período do escravismo, uma massa de 
ex-escravos manteve-se presa de relações. sociais caracterizadas pela de
pendência do ex-senhor, pelo clientelismo eleitoreiro dos coronéis. 
pelas exaustivas tarefas das plantações. No Sudeste e no Sul in
dustrializados, onde o imigrante europeu estimulado pelas autorida
des ocupou largos setores do mercado de trabalho (95% da imi~ 
graç_ào européia dirigiu~se para o Sul do País), o "lugar do negro" se 
materializou no confinamento lúgubre dos barracos, cortiços, po
rões, mocambos, alagados e favelas onde, ainda hoje, a esmagadora 
maioria da população de cor se acotovela numa promiscuidade afli
tiva. Basta lembrar que metade dos favelados cariocas (um milhão 
de pessoas) são negros." 

De fato, Senhor Presidente, a grande maioria de nossas favelas é de ne
gros ou mulatos- j~ a palavra "mulato" fora criada com um seQ.tido pejora
tivo, para designar o lilho de branco com negro que constitui uma simbiose 
genética que deve ser motivo de orgulho nacional. 

Aliás, as favelas são, em si mesmas, uma forma de segregação urbana ra
ciaL abrigando, inclusive, um grande número de desempregados crónicos, 
aqueles que têm carteira de trabalho assinada, porque nunca conseguem arru
mar emprego algum. 

No plano educacional, os negros, igualmente, vão muito mal. Segundo o 
censo de 1950, o 'último onde figura dados sobre o povo brasileiro segundo a 
cor, 72% dos negros e 68% dos pardos eram analfabetos; na população bran
ca, o grupo de mais alta renda, em relação ao grupo de cor, tinha 3,5 vezes 
mais probabilidades de completar o cUrso primário; l 1,7 vezes, o secundário 
e 22,7 vezes, o superior. De lá para cá <1 situação teria evoluído satisfatoria~ 
mente, mas acreditamos que, ainda hoje, sejam muito elevados os índices des
favoráveis ao negro. 

. E na luta pela vida que O negro sai s~mpre perdendo, relegado às funções 
de menor remuneração. Resta-lhe, quase sempre, o subemprego, como ofere
cimento de uma sociedade interessada, a mais das vezes, em manter à sua dis
posição um celeiro de empregadas domésticas, de lavadores de carros, de ser
viçais outros._ 

· Excluindo-os jogadores de futebol ou os cantores, nem todos bem sucedi
dos, são raros os brasileiros negros que conseguiram amealhar fortuna ou 
mesmo furar a barreira da miséria. E, freqUentemente, o negro, para conse
guir um emprego, disputando com o branco, tem que ser brilhante, mesmo 
que o seu concorrente seja medíocre. 

Há um processo de peneiramento na sociedade dominante, de tal sorte 
que o negro sobe individualmente, nunca massiva!flente._Se tenta se organizar 
e com bater tal situação, é tachado de racista, olhado com desconfiança pela 
classe dominante que se julga convivendo com ele em harmonia, no melhor 
d_os mundos ... 

Todos nós, os que desenvolvemos trabalhos ligados ao povo, não pode~ 
mos ficar iridiferentes à qUestão, mas antes encará-l:i coffi seriedade sob pena 
de endossarmos, pela omissão, a inferioridade do negro junto_ à sociedade 
brasileira. E não nos tranqUilize o fato de que ela existe alhures - talvez atê 
em grau maior nos Estados Unidos ou em países europeus, como a França, a 
Inglaterra e a Suíça, que colonizaram a Àfrjca e as Américas. Isso para não 
falar no "Apartheid", política usada na África do Sul, como o mais triste 
exemplo de segregação racial, utilizada pelo branco contra o negro e enquis
tada_ no seio do seu próprio Continente. E que o caldeamento de raças deve 
ser. um dos nossos brasões e devemos nos ufanar de ter aprendido em "Casa 
Grande e Senzala" de que ·~trazemos quase todos a marca da influência ne
gra". E repetir sempre a alirmativa de Gilberto Freyre nessa sua obra, de que 
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"'todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelos louros, traz na alma, quando não 
na alma e no corpo- há muita gente dejenipapo ou· mancha mongólica pelo 
Brasil - a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, jâ é mais que tempo de se fazer justiça ao 
negro no Brasil, buscando propiciar-lhe melhores condições sociais, ec_onômi
cas e culturais. 

É necessária uma conscientização de toda a sociedade brasileira em favor 
da valorização do negro pelo respeito que ele merece e pelo muito que fez e 
vem fazendo para a grandeza do nosso País. Suas inãos ajudaram a construir 
o Brasil de ontem e ajudam a edificar o Brasil de hoje. A única coisa que pe
dem é aquilo que é legítimo a todo brasileiro, independentemente de cor: a 
igualdade, de fato e de direito, sobretudo iguais oportunidades de vencer na 
vida, como indivíduo e corno cidadão. 

Seja a nossa palavra, nesta hora, de exaltação ao negro, de reconheci
mento do seu valor e, sobretudo, de amor pelo que, como pessoa e como bra
sileiro, tem realizado em favor de toda Nação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando, para a sessão ordinária de ama
nhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

..:.l-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1979 (n9 

1.849/76, na Casa de origem), que estabelece normas sobre a documentação 
exigida aos candidatos, em concursos públicos, tendo 

PARECERES, sob n's 599 e 600, de 1979, e 595 e 596, de 1980, das Co· 
missões: 

-de Constituição e Justiça- 1"' pronunciamento, favorâvel, com emen
da, que apresenta, de n"' 1 - CCJ; 29 pronunciamento, favorável ao substituti
vo de Plenário; e 

-de Serviço Público Civil- I"' pronunciamento, favorável ao projeto e à 
emenda da Comissão de Constituição e Justiça; 2"' pronunciamento, favorável 
ao substitutivo de Plenário. 

-2-
Votação, em turno único, do RequerimentO n9 366, de 1980, do Senador 

M aura Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado .. Universidades em Crise", publicado no Correio Brazilien
se, edição de 8 de setembro de 1980. 

-3-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 .370, Oel980, dO Senador 

Leite Chaves e outros Senhores Senadores, requerendo urgência, nos termos 
do art. 371, alínea "c", do Regimento Interno, para os Projetes de Lei do Se
nado n•s 57,59 e 78, de 1971,24, de 1975, e4, de 1976, que tramitam em con· 
junto. 

-4-
Discussào, em üirno único, do Projeto de Lei da Câmara n,.. 68, de 1978 

(n9 93/75, na Casa de origem), que dispõe sobr-e--a obrigatoriedade de filfcir
mação sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tendo 

PARECERES, sob nos 550 e 551, de 1980, das Comissões: 
-De Economia, contrário, com voto vencido, em separado, do Senador 

Franco Montoro; e 
- De Finanças, favorãvel. 

-5-
Discussão, em turno úriíC-ci~ -do Projeto de Lei dáCânúini fi9 JS~ de 1980 

(n~> 2.384/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza a permuta dos terrenos que menciOna, -situadoS nos 
Municípios do Rio de Janeiro e de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 648, de 1980, da Comissão: 
- De Finanças. 

-6-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 37, de 1980 

- Complementar, do Senador Humberto Lucena, dando nova redaçào ao 
dispositivo da Lei Complementar nt? 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece 
critériOs e limites para a fixação da remuneração de Vereadores, tendo 

PARECERES, sob n's 642 e 643, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

-7-
Discussào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 25, de 

1979, do Senador Gabriel Hermes, que altera o art. 14 do Decreto-lei n'i' 73, 
de 21 de novembro de 1966, e dá outras providências, tendo 

PARE<:;ERES, sob n's 375 e 377, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Tancredo Neves; 
- de Economi~, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

-8-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 371, de 

1979, do Senador Humberto Lucena, que regula o pagamento do laudémio 
incidente nas transmissões finanCiadas pelo Sistema Financeiro de Habi
tação, tendo 

PARECERES, sob n's 472 e 473, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Finanças, favorãvel. 

--9-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 3, de 
1980, do Senador Helvídio Nunes, que dispõe sobre a cobrança de taxas rela
tivas a concursos públicos, tendo 

PARECERES, sob n's 644, 645 e 646, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça; pela constitucionalidade, juridícidade e, no 

mérito, favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Bernardino 
Viana. 

- de Serviço Público Civil, favorâvel; e 
- de Fin_a_itças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Muller) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE 8-9-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

No dia 7 de maio, a Comissão de Agricultura aprovou substitutivo da 
minha autoria disciplinando a propaganda sobre o fumo, sobretudo o cigarro 
e b~bidas alcoó!icas. 

Esse nosso substitutivo fundiu, numa única proposta legal, diversos pro
jetes que se encontram em andamento no Senado Federal, desde 1971. Um 
deles é de n9 57, de autoria do Senador Benedito Ferreira, onde procura êle 
condicionar a propaganda do fumo à difusão, também, das qualidades positi
vas do café. 

O outro projeto é o de n,.. 59, também de 71, do Senador José Lindoso, 
proibindo a venda de produtos industrializados de fumo a menores de 16 
anos, limitando a sua propaganda nos veículos de telecomunicação e obrigan
do a inserção de cautelas sobre a saúde nos próprios invólucros de venda. 

O Projeto de Lei n'? 78/71, de autoria do Senador Osires Teixeira, regula
menta a propaganda comercial dos produtos industrializados do fumo e bebi
das alcoólicas em geral. Outro, Projeto, de n~' 24, de autoria do Senador Vas
concelos Torres, estabelece a impressão, nas embalagens, das quantidades de 
substâncias tóxicas contidas nos produtos vendidos. E há ainda um do Sena
dor Orestes Quércia, no mesmo sentido. 

Ninguém desconhece que o fumo realmente é um agente maléfico aos 
que o usam habitualmente, e que o seu contágio, a sua difusão, o hábito, se 
difunde por imitação, e a propaganda na televisão, feita com a eficiência co
nhecida, implica que a juventude seja, compulsivamente, iniciada também no 
vfcio. E uma vez formado o hábito em casa, vai à escola, e um estudante que 
fuma é uma fonte de imitação, de estímulo, para o vício entre seus colegas. 
Quer dizer, o mundo todo hoje adota medidas repressivas em relação ao 
fumo e à bebida alcoólica, porque são cientificamente conhecidos os aspectos 
egativos de seu uso. A própria Organização Mundial de Saúde tem mostra-

do, através de relatórios, de congressos médicoS-, que é alarmante o número 
de mortes entre os fumantes,-causadas princi"palmente pelo câncer de pulmão, 
pela bronquite, pelo enfisema, pela cardiopatia -isqUêmíca e outras doenças 
do sistema vascular. 

Em razão dessa convicção cientificamente comprovada, a Organização 
Mundial de Saúde recomenda que os fabricantes sejam obrigados a indicar, 
nas carteiras de cigarros e nos anúncios comerciais, o conteúdo do alcatrão e 
de nicotina, bem como a advertência do perigo que o ato de fumar pode tra-
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zcr à saúde, propõe a limitação imediata da publicidade sobre o produto, com 
o objetivo final de supri~la. 

Uma vez assisti nos Estados Unidos, a uma experiência singular. Num 
laboratório, os médicos puseram, de um lado, cem ratos brancos, e do outro 
também cem ratos igualmente brancos; numa centena, foi introduzida uma 
quantidade diária de nicotina, durante um certo período, e nos outros não. 
Tempos depois, inocularam vírus cancerígenos em ambos os grupos. Naque~ 
les que ingeriram a nieotína, a Incidência cancerígena foi de 90% e, na outra, 
apenas de 10%. Então, isso é uma prova evidente, constatâvel, em qualquer 
parte, de que o cigarro inclina, predispõe o organismo à aquisição de uma 
modalidade qualquer de câncer. 

Somente quem fumou durante longo tempO é capaz de avaliar o mal que 
o cigarro pOde causar. Eu mesmo fumeí durante 17 anos consecutivos e deixei 
de fumar. Só tempos depois, é que pasSeí"a viver um outro tipo de vida-, um 
outro nível de vida do qual já me havia esquecido em decorrência da entorpe-
cência continuada. É um vícTõ--tenaz o Cigarro, de tal sorte que se fica a ele 
mecanicamente condicionado; se a pessoa fala ou escreve à máquina ou à 
mão, condiciona ao vício aquelas atividades. Ele é impregnante. Comigo 
ocorreu uma experiência muito singular: seis meses depois de deixar de fu
mar, passei a sentir odores dos quais eu jã não tinha mais noção; o paladar 
passou a ter mais sabor, a própria vídã passou a ter outro sentido, até mesmo 
na qualidade intelectiva, passei a ter uma sensação de maior clareza. E isso 
por que eu não era um inveterado, não era um dos exagerados no fumo. En~ 
tão, vejam quantos organisrTIOs se expõem a sacrifício em razão desse hábito 
inteiramente dispensáVel. 

No Brasil, a consciência social já está bem desperta para o problema. Há 
uns dois meses, a Câmara de Vereadores de Florianópolis promulgou uma lei 
proibindo o uso de fumo em determinados logradouros públicos, estabelecen~ 
do restrições severas nos limites municipais, de forma a, não apenas reduzir o 
hábito do fumo, como, sobretudo, desestimular as novas gerações na aqui~ 
siçJ.o do vício": 

Em Curiiiba, também, recentemente, houve um grande movimento po
pular, espontâneo, contando com milhares de pessoas que fumavam e quere
solveram fazer uma passeata na cidade, percorrendo toda a Avenida Central, 
a Rua das Flores, para chamar a atenção do povo de Curitiba e do próprio 
Estado. _de que alguma coisa deveria ser feita nesse sentido. Quando outros 
países jú tomaram deliberações restritivas à propaganda sobre o fumo, não o 
foi de modo gratuito e, sim, por relevante razão social e sanitária. 

O nosso projeto, Sr. Presidente, aquele que consubstanciou todos os que 
estão em andamento nesta Casa, hã muito tempo, é racional e, de forma ne~ 
nhuma, vem implicar numa restrição momentânea, imediata ao uso do fumo, 
m<.ts, impedir, progressivamente, que as novas gerações sejam tomadas pelo 
contágio do vício em razão da propaganda esfuziante feita nas televisões, e 
por qualquer meio público, como por -exemplo, cartazes ao longo das aveni~ 
das. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Leite Chaves? 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR) - Com todo prazer, Senador 
Mauro Bcnevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Leite Chaves, 
salvo engano, na Sessão Legislativa de 1976, fui relator, no âmbito da Comis
são de Finanças, de projetes que versavam sobre essa mesma matéria de que 
se ocupa V. E.x• com seu projeto de lei. E destaco que vários projetes, dois dos 
quais origináriOS- da LegisJUtura anterior à passada, dois projetes, salvo enga~ 
no, dos Senadores José Lindoso e Benedito Ferreira, estavam exatameiúe 
condensados num substitutivo do Senador Ruy Santos, na Comissão de Saú
de, e eu, então, fui relator dessa matéria:: Mas, posso dizer a V. Ex~ que, quan
do a proposição foi sübmetida à exame do Plenário, aqui, um requerimento 
solicitou audiênCüi~- Sãlvo engano, da Comissão de Agricultura. Quer dizer, 
uma audiênCia caracterizadamente prote!ãiOrla, pari inli)edir que o Senado 
se manifestasse enr torno desse assunto. V. Ex•, com a sua proposição, natu
ralmente vai trazer a debate esse tema, e, queira Deus, tenha realmente êxito, 
c possa o Senado, aprovando, submetê-lo à apreciação da outra Casa do 
COngresso e a seguir à sanÇãO dO Serihor -Presidente da República. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- Os projetas a que V. Ex• sere
fere estão, inclusive, em nossas mãos, foram objeto da nossa apreciação. E lá 
está o parecer de V. Ex• Tuvorável às restrições. Eram cinco ou seis projetes 
em conjunto. Então, o nosso terminou sendO um substitutivo, quer dizer, 
mais abr:.mge:nte, mais compaCtã.nte de todas aquelas preocupações manifes
tadas nos cinco projetes em andamento. Inclusive, a própria Comissão de 
Saúde. na época, foi também favorável ao projeto. Tanto é que aqui tenho 

um enxerto do Parecer do Senador Ruy Santos a que V. Ex' se refere. E essa 
parte do Parecer merece ser lida. 

O [lustre Senador da Bahia dizia o seguinte: 
Os que bebem sabem que o álcool, em excesso. é um mal, pondo fim à 

personalidade do indivíduo; os que fumam -e eu fumo -sabem, de outra 
parte, dos seus prejuízos. Mas se continua a beber e a fumar. E não só aqui. 
em toda parte. Se, no álcool, sQ o excesso é um mal, a não ser quando existam 
condições pessoais que contra-irldiCam o seu uso, no fumo, mesmo não ha~ 
vendo abuso, os prejuízos à saúde são _apresentados. 

Esse é texto de um parecer oferecido a um desses projetes de que naCo
missão de Saúde foi o Senad9r Ruy Santos relator. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Permite V. Ex' um aparte, nobre St:na~ 
dor? 

O SR, LEITE CHAVES (PTB - PR)- Com todo o prazer, Senador 
Gilvan Rocha. 

O Sr, Gilvan Rocha (PP- SE) - É para manifestar o apoiamento de 
minha Bancada e, com muita alegria, o meu próprio, como PreSidente da Co
missão de Saúde e como cancerologista, no sentido da esperança de termos a 
ventura de conseguir ver aprovado esse projeto. Parece, Ex•, que existe um 
lobby extremamente secreto que vem impedindo esse tipo de iniciativa do Po
der Congressual. Esperamos ter melhor êxito desta vez, porque creio, como 
toda a Nação crê que essa é uma das mais legítimas funções do Legislativo. é 
a função de proteger o consumid()r, e mais do que isso, proteger a saúde de 
milhões de brasileiros. Quero registrar mais uma vez o apoiamento de minha 
Bancada e a alegria de ter, justamente com V. Ex~. assinado o pedido de ur
gência a esse projeto. 

O SR, LEITE CHAVES (PTB- PR)- Sobretudo, evitar o con.tágio, a 
fonte permanente de agressividade contagiante às novas gerações. 

Então, Sr. Presidente, o substitutivo_ é sucinto e abrangente no que diz 
respeito U restrição dü" propaganda. 

E o seguinte: 

SUBSTITUTIVO 

Estabelece normas de propaganda de bebidas alcoólicas e de pro
dutos industrializados de fumot autoriza o Poder Executivo a criar 
campanha permanente contra o fumo, e dá outras providências. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. J9 É proibida a propaganda favorável de bebida alcoólica e de pro~ 

duto industrializado de fumo, por meio de veículos de telecomunicações, no 
período entre 6 (seis) horas e 22 (vinte e duas) horas. 

§ 19 Ê igualmente proibida a propaganda de bebida alcoólica e de produ
to indusúlaliZado de fumo, por meio de painéis, letreiros luminos'os e cartazes 
afixados em lugar público. 

§ 29 A infração do disposto no caput e no parágrafo anterior deste artigo 
implica na pena de multa ao infrator, correspondente a vinte vezes o maior 
salário mínimo vigente no País. 

§ 39 Os casos de reincidência são punidos com a multa de cinqUenta ve
zes o maior salário mínimo vigente no Pais. 

§ 49 Entende~se, como infrator, o produtor, comerciante ou agência que 
autorizar a propaganda. 

Art. 29 Os pro_dutos industrializados do fumo terão embalagem com ró
tulo previamente aprovado pelo Ministério da Indústria e do Comércio, men~ 
cionado, em cada unidade, sem prejuízo de outras disposições de lei, em ca
racteres perfeitamente visíveis e legíveis, os seguintes dizeres: 

a) o nome do fabricante, produtor ou acondicionador; 
b) o endereço do local de produção e acondicionamento; 
c) o nome, marca, classe, tipo e natureza do produto; 
d) o número de registro do produto; 
e) a expressão "Indústria Brasileira": 
f) o conteúdo da embalagem; 
g) o teor de alcatrão e de nicotina; 
h) a expressão .. Prejudicial à saúde" em letras brancas inscritas em faixa 

vermelha. 
Parágrafo único. A infração ao diSposto neste artigo é punida com a 

multa de vinte a cinqüenta vezes o maior salário mínimo Vigente no País. 
Art. 39 As infrações previstas nesta Lei serão apuradas e punidas, em 

auto lavrado pelos fiscais das Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Fe-
deral e Territ6rios, com recurso ao titular áelas. · 

Art. 49 É autorizado o Poder Executivo a criar campanha permanente 
com a finaHdade de demonstrar à população os perigos do fumo e do abuso 
das bebidas aJcoólicas. 
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Parâgrafo único. Os governos estaduais farão campanhas com a finali
dade prevista no caput deste artigo, nos estabelecimentos de ensino de primei
ro e segundo graus, destacando que o hábito constitui desrespeito público e 
falta de educação quando publicamente utilizado. 

Art. 59 O Ministério da Saúde proibirâ o fumo noS estabelecimentos 
hospitalar~s pertencentes ou vinculados ao poder público. 

§ l'? É vedado convênio do poder público, inclusive da previdência so
cial, com estabelecimentos hospitalares ou do gênero, que permitam o uso do 
fumo a empregados e administradores. 

§ 29 O Ministério da Saúde desaconselhará o consumo de produtos in
dustrializados do fumo, nos hospitais e em oUtras institUições de assistência 
sanitária do País. 

§ 39 O poder público estabelecerá serviços consultivos antifumo, nos 
hospitais, postos de saúde e consultórios _a ele pertencentes ou vinculados. 

Art. 69 O P_oder Executivo baix.ªrâ regulamentação desta lei, no prazo 
de noventa dias. 

Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrârio. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 1980.- Evelásio Vieira, Presidente

ilegível, Relator. Ilegível com restrição - Ilegível - Passos Pôrto. 

Como se vê, o projeto unifica as preocupações contidas nos cinco outros 
projetes, em andamento nesta Casa, de autoria de Senadores pertencentes aos 
mais diversos Partidos. Como não se concebe que depois de oito anos ainda 
continuem em andamento injustificavelmente lento nesta Casa esses projetes, 
tomei a liberdade, Sr. Presidente, de dirigir à Mesa um pedido de urgência 
que passo às mãos de V. Ex•, e este pedido é subscrito, inclus-ive, pelos dois 
ilustres líderes Gitvan Rocha, do Partido Popular, e o Senador Mauro Bene
vides, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, além de mim, que 
sou o autor do substitutivo, na Comissão de Agricultura. Espero que, dando 
curso a esse requerimento, tenhamos ern breve, ampla e aprofundada discus
são sobre essa- matéria, no plenário do Senado. Muito obrigado a V. Ex• 
(Muito bem!) 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à 
Constituição n9s 50,54 e 55, de 1980- (CN), que umodificam disposi
tivos dos artigos 101, 102 e 165 do texto constitucional, estabelecendo 
aposentadoria dos professores aos vinte e cinco anos de seniço ", 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE AGOSTO DE 1980· 

Às dezessete horas do dia cinco de agosto do ano de mil novecentos e oi
tenta, na Sala "Rui Barbosa", reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estu
do e parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n9s 50, 54 e 55, de 
1980- (CN), que "modificam dispositivos dos artigos 101, 102 e 165 do texto 
constitucional, estabelecendo aposentadoria dos professores aos vinte e cinco 
anos de serviço", presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Almir 
Pinto, Bernardino Viana, Jorge Kalume, Raimundo Parente, Mauro Benevi
des, Lázaro Barboza, Orestes Quércia, Affonso Camargo, Leite Chaves e De
putados Afrísio Vieira Lima, Lygia Lessa Bastos, Alex<',dre Machado, 
Adroaldo Campos, Osvaldo Melo, Ademar Pereira, Álvaro 0ias, José Maria 
de Carvalho, Carlos Santos, Alcir Pimenta e Bento Gonçalves. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador L_enoir 
Vargas. 

Havendo número regimental, são abertos_ os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente da Comissão, Senador Lâzaro Barboza, que após consultar o plenário 
da Comissão, dJspensa a leitura da Ata da reunião anterior que logo após, é 
dada como aprovada. Comunica, ainda, o rçcebimento dos ofícios das Lide
rançaS do--pose do PMDB,-indicanào os-Senhores-Deputados- A-l-exandre 
Machado e Senador Mauro Benevides, para integrarem a Comissão, em subs
tituição~ aos Senhores Deputado Altair Chagas e Senador Evandro Carreira. 

Prosseguindo, o Senhor Senador Lázaro Barboza, Presidente, concede a 
palavra ao Relator da matéria, Deputado Afrísio Vieira Lima, que emite pa~ 
recer favorá•·el à Proposta de Emenda à Constituição n' 50, de 1980- (CN), 
dando por prejudicadas as de n<?s 54 e 55. 

Continuando, a Presidência coloca a mat_éria em discussão, usando da 
palavra os Senhores Senadores Jorge Kalume, Leite Chaves, Almir Pinto, 
Mauro Benevides, Affonso Camargo e Deputados Carlos Santos, Alexandre 
Machado, Alcir Pimenta e Ãlvaro Dias, que se manifestam favoráveis à Pro
posta da aposentadoria do professorado brasileiro. 

Colocado em votação, é o parecer aprovado por unanimidade. 
Encerrando os trabalhos, o Senhor Senador Lázaro Barboza, Presidente 

da Comissão, sente-se honrado por ter tido o privilégio de assistir à apro
vação da Proposta de Emenda à Constituição, de autoria do Deputado Ale~ 
xandre Machado, que confere ao professor brasileiro o justo prêmio da apo
sentadoria aos vinte-e cinco anos de serviço. Çongratula-se, ainda, com o Re
lator, Deputado Afrísio Vieira Lima, pelo brilhante trabalho e cumprimenta, 
afetuosamentc a cada um dos professores presentes na Comissão e a todos os 
professores do Brasil. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, _lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente e vai à publicação, 
juntamente com o apanhamento taquigráfico da referida reunião. 

ANEXO À ATA DA 2' REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE 
AGOSTO DE /980, REFERENTE ÀS PROPOSTAS DE EMEN
DA À CONSTITUIÇÃO N's 50,54 E 55, DE 1980 (CN), INTEGRA 
DO APANHAMENTO TAQUIGRAFICO, COM PUBLICAÇÃO 
DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDEN
TE DA COMISSÃO, SENADOR LAZARO BARBOZA. 

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza)- Esta Comissão estã aqui reu
nida com o objetivo de discutir e v-otar o Parecer do Relator às Propostas de 
Emenda à Constituição de n9s 50, 54 e 55, de 1980, do Congresso Nacional, 
que modifica dispositivos dos arts. 101, 102 e 165 do texto constituçional vi
gente, estabelecendo a aposentadoria dos professores aos 25 anos de serviço. 

Pelo art. 130 do Regimento Interno do Senado, proporei a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior, se não houver objeção do Plenário. (Pau
sa_) 

Comunico aos nobres membros da Comissão o recebimento de Oficio das li
deranças do PDS e PMDB, indicando os nobres Srs. Congressistas, Depu
tado Alexandre Machado e Senador Mauro Benev~des, para integrarem a Co
missão em substituição a S. Ex•s, o Sr. Deputado Altair Chagas e Senador 
Evandro Carreira. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Afrísio Vieira Lima, Relator da ma~ 
téria, para a leitura do seu parecer. 

O SR. AFRISIO VIEIRA LIMA -Sr. Presidente, Srs. Membros desta 
Comissão. 

PARECER 

Da Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre as Propostas de Emenda à Constituição n9s 50,54 e 55, de 1980-
tN, que "alteram a redação dos arts. iOí, í02 e 165 da Constituição 
Federal, dispondo sobre a aposentadoria dos Professores aos vinte e 
cinco anos de serviço". 

Relator: Deputado Afrísio Vieira Uma. 
As Propostas de Emenda Constitucional que passamos a examinar de 

números 50, 54 e 55, todas de 1980, tendo como primeiros signatários, respec
tivamente. os ilustres Deputados Alexandre Machado, João Faustino e Si
mão Sessim, versam matéria idêntica e, em conseqüência, foram anexadas 
num só processado para tramitação conjunta. 

O objetivo da Proposta n'? 54/80 é o de_assegurar ao Professor, vinculado 
ao Estado na condição de funcionário público, o direito de aposentadoria, 
com vencimentos integrais, aos 25 anos de serviço no Magistério, o que se ob
tém-, tecnicamente, coni. a modificação dos arts. 101 e 102 da Constituição Fe
deral. 

As duas outras Propostas contêm a mesma reivindicação, acrescida de 
alteração do art. 165 da Constituição, para o fim de estender tal direito tam
bém aos Professores da rede privada de ensino, portanto, não vinculados ao 
Poder Público, como funcionários. 

A Proposta de Emenda Constitucional n9 50, subscrita por 226 Srs. De
putados e 34 Srs. Senadores, oferece, na sua Justificação, os seguintes argu
mentos: 

"lrrecusavelmente é das mais penosas e exaustivas a atividade 
profissional desenvolvida pelos professores que, após vinte e cinco 
anos de atividade no Magistério, encontram-se com suas energias lt
teralmente exauridas e com sua capacidade de trabalho seriamente 
comprometida, 
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Tanto isso é verdade que o Poder Executivo, reconhecendo o 
carãter penoso da profissão de professor, outorgou aos integrantes 
dessa categoria, vinculados ao regime da Previdência Social, o direi
to à aposentadoria especial, aos vinte e cinco anos de serviço. 

Todavia, paradoxalmente, os professores que ocupam cargos 
no Serviço Público, exercendo funções docentes, são obrigados a 
cumprir trinta e cinco anos de serviÇO público, se do sexo masculino, 
ou trinta anos de serviço, se do feminino, para passar à inatividade 
remunerada. 

Essa desigualdade de tratamentos é abs-olutamente injustificá
vel, não procedendo a discriminação de que são vítimas os professo
res funcionários públicos, que não podem aposentar-se aos vinte e 
cinco anos de serviço, ao contrário de seus colegas, segurados do 
INPS, que exercem idênticas atribuições. 

A li ás, a situação é ainda mais revoltante para os professores 
funcionãrios públicos, -põíS-hoje são milhares os docentes subordi
nados ao regime da legislação trabalhista, contratados pelo serviço 
público, aos quais ê facultada a aposentadoria aos vinte e cinco anos 
de serviço. 

Assim, muito embora ambos sejam servidores públicos lato 
sensu, subordinados ao mesmo Estatuto do Magistério nos Estados 
e Municípios que adotarn essa legislação, dependendo do regime 
jurídico a que estejam si.tbordiilãd6s, podem passar à inatividade re
munerada aos vinte e cinco ou aos trinta -e cinco anos de serviço
aberração que deve ser corrigida. 

Por este motivo, preconizamos que os integrantes do Magis
tério, que exercem cargos púbHCos, podem aposentar-se, com pro
ventos integrais~- aos vinte e cinco anos de serviço. 

A fim de se evitar nova discriminação, a Proposta de Emenda 
estabelece que também os professores vinculados ao regime da Pre
vidência Social poderão aposentar-se aos vinte e cinco anos de ativi
dade, com proventos integrais. 

Muito embora estes últimosjá-(enham direito à aposentadoria 
especial, aos vinte e cinco anos de serviço, seus proventos são calcu
lados com base na remuneração percebida nos últimos três anos, o 
que proporciona uma renda mensal inferiOr à remuneração percebi
da em atividade. 

Impõe-se, por conseguinte, a especificação de que seus proven
tos de aposentadoria serão integrais. 

Rendo minhas homenagens ao valoroso Deputado paranaense 
Álvaro Dias que, dias atrãs, por uns poucos votos, não conseguiu 
ver aprovada Emenda de sua iniciativa neste mesmo sentido. 

Atendendo a inúmeros apelos, apresento hoje esta Proposta de 
Emenda à Constituição, jã contando com o apoio majoritário de 
226 Deputados Federais e de 34 Senadores, o que equivale a dizer, 
com a solidariedade da maioria de ambas as Casas do Congresso 
Nacional, esperando ver coroado de êxito o grande sonho dos pro
fessores brasileiros. 

Espero ainda que-a Comissão Mista seja instalada nO dia 15 de 
outubro, de especial significação para mim, em que, em todos os 
quadrantes do vasto e vã rio território pátrio, comemora-se o Dia do 
Professor." 

A Proposta n9 54/80, apoiada por 142 Srs. Deputados e 24 Srs. Senado
res, justifica-se;: com as seguintes r'ãzões: 

.. É reconhecido e proclamado, no mundo inteiro, que é verda
deiramente sacrificante o -trabalho do Professor. 

Sua aposentadoria aos vinte e cinco anos já constitui regra em 
certos Estados brasileiros. Todavia, em virtude do que prevêem hoje 
os arts. 1 O l e 102 da Constituição, o Professor empregado público 
somente pode inativar-se com proventos integrais após 35 anos de 
serviço público. 

A presente Proposta de Emenda à Constituição não confere ao 
Professor direito a aposentar-se, senão, quando conte, exclusiva
mente no magistério, 25 anos de atividade. Ou seja, não poderão os 
destinatários da Emenda Constitucional consecutiva aposentar-se 
somando ao tempo no magistéiío outros tempos de serviço público. 

Como se verifica, não serão muitos os professores a se benefi
ciar. Mas este serão primeiro passo. As conquistas sociais, para se
rem estáveis, haverão de ser instituídas gradativamente, e sem trau
ma. 

Os professores, de todos os níveis, merecem não somente o esti
mulo e apoio dos congressistas, mas de toda a Nação. 

Dessa forma, entramos a contar com os votos de que a piesente 
iniciativa vai necesSitãr p-ãra sua inserção no texto constitudonal." 

Na Proposta n~' 55/80, subscrit<l, por 142 Srs. Deputados e 24 Srs. Sena
dores, registra-se a seguinte argumentação: 

"'Com--ã ptesenH: Proposta de Emenda ao texto constitucional. 
pretende-se estabelecer o direito à aposentadoria, com proventos in
tegrais. aos Professores que exerceram, durante vinte e cinco anos 
ininterruptas, as atividades do Magistério. 

A carreira docente, além da alta responsabilidade e da exigên
cia constante de preparo intelectual que a envolvem, é, acima de tu
do, uma carreira eivada de sacrifícios, de renúncias e de desgastes. 

Ao Professor é conferida a nobre missão de educar, não apenas 
seus filhos. mas também os nossos. A ele compete preparar as novas 
gerações, urna após outras, no seu elevado mister de agente da he
rança cultural. 

O Magistério exige muito, dos que a ele se dedicam. São imen
sos os desgastes físicos, intelectuais e emocionais que sofrem os Pro
fessores no desempenho de suas funções. 

Dura é a realidade que enfrenta o Magistêrio brasileiro. Os que 
precisam da profissão como meio de subsistência são obrigados a 
trabalhar, às vezes, mais de 12 horas diárias, não tendo condições 
materiais, didáticas ou psicológicas para atender às centenas de jo
vens com que, diaríaiTiente, lidam. 

Os baixos salários, os espinhos do ofício e o afta grau de suas 
responsabilidades conduzem a que o Professor seja sempre um ser 
que envelhece precocemente, com saúde precária e vida penosa. 

Após vinte e cinco anos de tão estafante serviço, nenhum--Pro
fessor possui mais o dinamismo e a prontidão para o desempenho 
satisfatório de suas funções. 

Nada mais justo, portanto, o estabelecimento de sua aposenta
doria, com proventos integrais, ao término desse tempo, 
favorecendo-lhe o merecido repouso e propiciando a que outros jo
vens, no vigor da mocidade e no ardor do ideal, substituam os anti
gos mestres no caminho do Magistério. 

Por configurar medida de alcance social e humano, confiamos 
venha a presente proposta de emenda à Constituição receber o 
apoio de que precisa e os votos indispensáveis à sua aprovação." 

As PrOpõstas sob ~xame- pelo simples fato coincidente de cumprirem 
as rigorosas exigências constitucionais em relação ao número necessáriO de 
apoiamentos- refletem as preocupações do povo brasileiro pela situação sa
bidamente angustiante dos nossos Professores. 

O País, que tanto deve ao seu Magistério -desde aos Professores do en~ 
sino primário, perdidos nos rincões brasileiros, aos universitários-, infeliz
mente não tem sabido corresponder aos esforços dele usufruídos. 

A profissão de Professor, entre nós, passou a ser entendida, por qualquer 
homem do povo, como missão de excepcional sacrifício, pelo que se lhe exige, 
em_ trabalho e dedicação, em ingrata contrapartida ao que se lhe nega em re
c-onhecimento e em expectativas de vida materialmente promissoras. 

Desse estado de coisas está resultando, inafortunadamente, a crescente 
crise no ensino brasileiro, agravada pela deserção à carreira do Magistério. 

O Brasil já sofre, e sofrerá mais gravemente ainda no futuro, ~s con-se
qüênciaS dessa crise no ensino, sobrecarregando-se as futuras gerações com 
efeitos de causas sabidas, mas ainda não corrigidas. 

As três Propostas de Emenda Constitucional, sob apreciação destaCo
missão Mista, procuravam suavizar, muito moderadamente, a situação críti
ca do nosso ensino, beneficiando os Professores com uma aposentadoria es
pecial que os distinga dos demais burocratas e trabalhadores. 

Já que não se encontram soluções para se pagar condignamente o Profes
sor, que ao menos se lhe conceda o privilégio da aposentadoria especial -
aliás também justa, em termos científicos, pelo desgaste intelectual e emocio
nal do seu ministério. 

Tal aposentadoria especial, POr outro lado, terá o efeito de atrair interes
sados para uma profissão que se esvazia em nosso País, e nela manter muitos 
dos desencantados que planejam abandoná-la. 

Das três Propostas. opto pela de n~" 50/80, embora reconhecendo iguais 
méritos nas de n's 54/80 e 55/80. 

Essa preferência justifica-se pe!os seguintes motivos: 

1 -a de n9 50/80 está elaborada em excelente técnica legisla ti-
v a: 

2- atende ao princípio da isonomia da tradição brasileira, e 
estende o benefício a todos os professores, independentemente de 
serem ou não funcionários públicos; 
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3 - foi formalizada em primdio lugar; 
4- conta com número superior de subscritores. 

Por tais razões, opino favoravelmente à Proposta de Emenda Constitu
cional n9 50, de 1980- dando por prejudicadas as de números 54 e 55-, con
vencido de que, como demonstra o expressivo número dos Srs. Congressistas 
que a subscrevem, sua inclusão na Lei Magna é do mais relevante interesse 
público. 

Sala das Comissões, 5 de agosto de 1980. - Senador Lázaro Barboza, 
Presidente- Deputado Afrfsio Vieira Lima, Relator- Deputada Lygia Les
sa Bastos- Senador Aloysio Chaves- Deputado Oswa/do Melo- Deputa
do Carlos Santos- Senador Bernardino Viana- Deputado Bento Gonçalves 
- Deputado Alexandre Machado- Senador Affonso C amargo- Senador 
Mauro Benevides- Deputado Adroaldo Campos- Deputado Alcir Pimenta 
- Deputado José }.faria de Carvalho- Senador Leite Chaves- Deputado 
Ademar Pereira- Senador Raimundo Parente- Deputado Álvaro Dias
Senador Jorge Ka/ume- Senador Orestes Quércia-- Senador Almir Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Lâzaro Barboza) - Srs. Membros da Comissão, 
a Presidência vai colocar em discussão o Parecer de S. Ex•, o Sr. Deputado 
Relator da Matéria. 

A Presidência lembra que, de acordo com o art. 139 do Regimento Co
mum, qualquer Membro da Comissão poderâ fazer uso da palavra pelo prazo 
de 15 minutos, uma única vez. 

Está em discussão o Parecer. (Pausa.} 

O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza) - Com a palavra o eminente 
Senador pelo Acre, Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente e Srs. Congressistas, talvez 
fosse desnecessária a minha palavra neste momento, porque sei que meus pa
res vão acolher esta proposição. A minha palavra só tem um sentido: dar o 
meu posicionamento favorável à aposentadoria do Professor brasileiro aos 25 
anos de serviço. (Palmas.) 

O Parecer do Relator Afrisio Vieira Lima merece louvores, porque foi 
um verdadeiro hino a essa classe abnegada que se dedica a preparar os ho
mens do amanhã. 

Sempre advoguei um tratamento diferente para a magistratura e o ma
gistério - isso desde o albor da minha mocidade- e não seria agora, como 
representante do povo, que eu iria dar o meu voto contra. Fica pois, Sr. Presi
dente e Srs. Congressistas, marcada a minha- posição favorável a esse projeto 
que beneficia, e com justiça, essa abnegada classe de Professores brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza) - Continua em discussão. 
(Pausa.) 

O SR. CARLOS SANTOS - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza)- Com a palavra o nobre De
putado Carlos Santos. 

O SR. CARLO:S"SANIOS - Sr. Presidente, Srs. Membros dessa Co
missão Mista, que estudou o ideal parecer sobre essa emenda. Além de garan
tir, Sr. Presidente, todo o calor de meu voto favorável a essa proposição da la
vra do eminente Relator, Deputado Afrísio Vieira Lima, quero ressaltar, Sr. 
Presidente, todo o calor da sensibilidade humana que o Relator derramou 
sobre o seu magnífico trabalho. porque homem ligado. Sr. Presidente, à esco
la, homem que. depois de avô, inverteu as suaS-atividades e foi bater às portas 
de uma faculdade, já tendo dois netos. Posso proclamar- e peço que seja in
serido nas atas dos nossos trabalhos - que só se pode amar com respeito 
aquilo que nos é apresentado com respeito. E quem quiser amar o Professor 
como ele merece deve tratá-lo com respeito. Essa proposição dos 25 anos de 
trabalho exaustivo do Professor, como tempo bastante para a sua aposenta
doria é, de fato, um ato de inteira justiça, Sr. Presidente. E nesse quarto de sé
culo, de diário e fecundo labor, formando as gerações que se vão sucedendo, 
o Professor se gasta tal qual um livro que é manuseado todos os dias por mi
lhares c milhares de criaturas, que vão à escola em busca da glória suprema 
do saber. E. nesses 25 anos. é bem merecido, Sr. Presidente e Sr. Relator, essa 
concessão que se dá à classe, porque já é tempo bastante para o Professor dei
xar a escola e ser carregado nos ombros das gerações, como um santo nas 
procissões da Pátria brasileira. 

O meu caloroso apoio ao magnífico trabalho do nobre Relator e o meu 
voto favorável que é um ato de justiça e de reconhecimento à benemerência, à 
heróica função dos bravos Professores de nossa terra. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza)- Continua em discussão o Pa
recer. 

Se nenhum dos Srs. Congressistas quiserem mais discutir, a Presidência 
vai colocar em votação, reservando a S. Ex•s o direito de se manifestarem 
ap6s a apreciação final. Contudo, se algum dos Srs. Congressistas quiser falar 
antes, poderão fazê-lo ainda. (Pausa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Deputados que o aprovam queiram permanecer 

como estão. (Pausa.) 
Aprovado por unanimidade o Parecer do Relator, nobre Deputado Afrí

sio Vieira. (Palmas prolongadas.) 
Srs. Membros da Comissão, a Presidêricia, nesse instante, concede a pa

lavra ao nobre Sr. Senador Leite Chaves, do Paraná, que dela pretende fazer 
uso. 

Com a palavra S. Ex' 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, nesses dias, em Brasília, está
se realizando a 28• Reunião da Confederação Mundial das Organizações dos 
Profiss-ionais do Ensino. Aproximadamente setenta Estados estão reunidos 
em Brasília, com representações legítimas. 

Creio que a aprovação dessa Emenda Constitucional, hoje, na Comissão 
Mista, constitui, acidentalmente, uma homenagem que se pode prestar aos 
professores no País. 

O Congresso Nacional vem, ao longo desses anos, manifestando um 
grande empenho no sentido de que essa emenda seja aprovada. Reitero aqui o 
trabalho, o denodo, de um dos Deputados do nosso Estado, o Deputado, ho
je, do PMDB, Ãlvaro Dias. no sentido de que sua emenda, emenda exala
mente igual, nestes termos. obtivesse aprovação. Foi a plenário e, por urna di
ferença mínima, deixou de lograr êxito. 

Mas, desta vez, Sr. Presidente, quando~ pela primeira vez, o Parecer da 
Comissão Mista é favorável, esperamos que, em plenário, venhamos a obter 
resultado tambêm positivo. · 

Dou conhecimento aos professores aqui presentes que esta Casa é uma 
Casa política, que fundona sob pressõ6s das bases, sob pressões dos interes
sados, porque os interesses são dos mais conflitantes, não quer dizer que a 
aprovação aqui seja a garantia de uma aprovação final, uma aprovação ple· 
nâria. E preciso que os professores estejam organizados e continuem a acom
panhar esta matéria, a fim de que possamos, desta vez, obter uma vitória fi
naL 

Sou testemunha pessoal do grau de politização dos professores, atual
mente, no Brasil. Isso porque, recentemente, os professores obtiveram uma 
grande vitória nesta Cãsa, quando conseguiram, aqui no Senado, derrubar o 
projeto que criava a Ordem dos Professores do Brasil. 

Em decorrência de conta to com a Associação dos Professores do Paraná, 
tomamos conhecimento do projeto e avocamos, aqui, o direito de ser o seu 
Relator, e descobrimos, em contato com a Confederação dos Professores e 
associações as mais diversas, que a criação da Ordem, ao invés de ser instru
mento de defesa e de libertação, um instrumento que assegurasse, inclusive, 
ao_ professor o direito de policiar aqueles que não se comportassem dentro 
dos níveis desejados de decência e seriedade, a Ordem tentava ou visava a 
criar limitação maior, ainda, à atividade política do professor, debilitando, 
inclusive, as associações e as confederações, isto é, as entidades sindicais. Era 
um organismo que teria a participação di reta do Executivo, através do qual, a 
primeira diretoria seria nomeada pelo Governo. Verificamos que, ao invés de 
um fnstrumento de força, seria uma capitis diminutio, uma diminuição. E a 
sua organização nacional foi tamanha, que o Senado Federal rejeitou, por 
unanimidade, em decorrência do trabalho dos professores, através de luta, de 
conscientização junto a cada Senador e conseguiu aquela vitória. 

Espero que, hoje, os professores se mobilizem, no sentido de acompa
nhar, até o final, esta Emenda Constitucional. E de extrema justiça que os 
professores tenham um prazo de trabalho diferenciado, porque ensinar, du
rante'vinte e cinco anos. não é tarefa comum e, sobretudo, aos preços que são 
pagos pelo País. 

Quero congratular-me com os autores das três emendas por esse esforço, 
por essa mobilização do Congresso. Quero congratular-me com o Deputado 
Alexandre Machado, com o Deputado João Faustino e com o Deputado Si
mão Sessim, bem como com o Relator, pela sensibilidade que manifestaram 
neste caso. 

Voteí conscientemente, Sr. Presidente, e estou certo de que é uma das 
medidas ma i~ }ustas que poderiam ser concedidas pelo Congresso, neste ano 
de 1980. E urna pretensão altamente desejada, altamente justa, e que não 
pode ser recusada por nínguérn. Esperamos, então, que com a participação 
consciente dos professores sejamos vitoriosos. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza)- Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Alexandre Machado, autor da Emenda Constitucional: 

O SR. ALEXANDRE MACHADO- Sr. Presidente, Srs. Senadores e 
Srs. Deputados: 

Cumprimento ao nobre colega Afrísio Vieira Lima pelo seu Parecer e, 
em especial, fic"o muito gratO -por haver destacado a minha Emenda que, cer
tamente, mereceu a escolha de S. Ex•, porque, regimentalmente, antecedeu às 
demais. Também muito agradeço as referências a ela feitas. A verdade é que 
ele, Relator, e nós todos estamos na mesma trincheira. 

Falando aos professores, digo que este foi o primeiro passo, um passo 
muito modesto, no sentido de alcançar-se os vinte e cinco anos para aposen
tadoria com vencimentos integraü. Isto apenas será possível se o Magistério 
tiver capacidade de mobilização em todo o Brasil, em todos os Estados; os 
centros de professores, convocando Deputados, indo aos Senadores, cons
cientizando, discutindo, até o mês_ de setembro, quando este plenário deve 
conter milhares de professores de todo_ o BrasiL Se não houver uma luta cons~ 
tante, permanente, dura, dos professores, não Sei se conSeguiremos aprovar 
esta matéria no plenário do Congresso. 

E muito difícil colocar-se cerca de trezentos parlamentares, numa hor<t 
só, para votarmos uma matéria. t muito difícil. Vai depender mais do Magi'
tério do que de nós. Estaremos presentes. Mas muitos dos companheiros nos
sos têm de ser sensibilizados pelas lideranças dos professores de toda o Brasil. 

Não há uma casa no Brasil em que não haja um professor, uma menina 
lccionando no primário, no secundário_ ou numa fa-culdade. Então, esta Casa 
tem que ser acionada sobre o Prefeito local, o Deputado estadual, local, refe
rindo ao Deputado Federal e ao Senador ou Governador de Estado. Enfim, 
há que se fazer uma grande tarefa, um grande trabalho, não vai cair do céu a 
aposentadoria aos- vinte e cinco anos. Terã de ser produto de uma luta ingente 
do Magistério. E hoje depende mais do Magistério do que de nós. Nós aqui 
votamos por unanimidade, na Comissão Mista. Mas é apenas uma Comissão 
Mista, com vinte e poucos dos quatrocentos e tantos representantes que con
tém as duas Casas do Congresso. 

O SR. JORGE KALUME- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ALEXANDRE MACHADO - Ouço o aparte de V. Ex• 

O SR. JORGE KALUME- lsto é a primeira vez que acontece, a una
nimidade no caso dos professores. Portanto, acredito que o Plenário vai, tam
bém, acolher com toda simpatia e com louvores para a aprovação plena deste 
projeto. 

O SR. ALEXANDRE MACHADO- Também acredito, porque tomei 
a cautela, nobre Senador, de colher a assinatura de trinta e quatro Senadores, 
maioria do Senado, de duzentos e vinte e seis Deputados, maioria da Câmara. 
Então, já há essa maioria, que são os que ã.ssinaram, porque na emenda cons
titucional o apoiamento não vale. Quem assinou é cc-autor. E só comparece
rem os cc-autores c terá êxito a matéria. E quantos não assinaram, porque 
não estavam aqui, que não foram procurados por isso, pois se colheu em ape
nas dois dias essas assinaturas. 

O SR. JORGE KALUME- Devo adicionar que o Governo está sensí
vel a este problema, pois sou homem do Governo, sou do PDS e estou votan
do e não houve recomendação para votar contra. Haja vista que todos nós 
nos confundimos na votação. 

O SR. ALEXANDRE MACHADO- Ê: verdade. 

O SR JORGE KALUME- Ê uma prova de que o Governo está de 
acordo, pois o Relator é um dos elementos que abrilhanta a Liderança do 
Partido do Governo, na Câmara Federal, o Deputado Afrísio Vieira Lima. 

O SR. ALMIR PINTO- V. Ex• me permite? 

O SR. ALEXANDRE COSTA~ Ouço o nobre colega. 

O SR. ALMTR--PIN-TO- V. Ex' fez um apelo muito oportuno ao pro
fessorado brasileiro, porque, da outra vez, fez pena, quando votávamos no 
Congresso Nacional essa propositura, justamente por falta de nove Srs. De
putados. Votaram 202 Deputados. Por falta de 9, deixou a matéria de ser 
aprovada, naquela oportunidade. 

Estou perfeitamente de acordo com o que V. Ex' estâ dizendo, nesta 
oportunidade, lembrando _ao professorado que depende muito mais deles do 
que nós, porque de nossa parte eles já têm a votaçãO certa. Sou homem tam
bém de Governo e recordo-me bem que secretariei a Mesa do Congresso, na
quela ocasião, _e chegamos a 202 Deputados Federaís. Precisamos de um es 
forço maior, para chegarmos ao final vitorioso. E como V. Ex• bem diz: o tr-a
balho deve ser trabalho ãrduo para eles, mas pode ser muito positivo o resul
tado. 

O SR. ALEXANDRE MACHADO - Vai depender do Magistério 
muito mais do que de nós. Se eles tiverem, repito e até em tom de desafio, ca
pacidade de se mobilizar, de lutar, vamos conseguir isto para o· Magistério, 
porque o professor, como dizia o velho Deputado Carlos dos Santos, é uma 
figura divina. Lembro-me, quando lia Bilac, dizia ele a respeito do Professor: 
.. 0 verdadeiro professor, quando professa, jã não é mais um mortal. Através 
da sua palavra, como a hóstia que o sacerdote dá ao comungante, há a tran
substanciação do corpo e do sangue da própria nacionalidade. No professor, 
como no sacerdote, além da sua investidura ele tem de representar alguma 
coisa a mais:No caso o sacerdote, no confessionário, representa Deus; o pro
fessor, a pátria se -instala no seu espírito".~ uma homenagem de todos nós ao 
magistério brasileifo. Mas, é necessário que ele se mobilize e não espere que 
caia do céu, que o centro de professores de cada Estado, do Amazonas ao Rio 
Grande do Sul vá aos seus Deputados Federais, aos seus Senadores do Acre, 
enfim, em todo o Brasil. Temos necessidades da mobilização do magistério. 
Cumprimento, novamente, o me1,1_queri_do relator e o Presidente pela forma 
corno Orientou os trabalhos e aos meus companheiros da Comissão Mista qUe 
aqui compareceram todos. Foi à unanhilidade desse CongressO, que sempre 
~tC 1 "' ~resente nas grandes horas de decisão, por que passa o nosso País, des-

:,.., •• 1, em homenagem ao magistério, ao magistério que nós- carregamOs 
:entro do coração. Se Deus quiser, em setembro, haverâ de ter conquistado o 

mais veecmente dos seus anseios, que é aquele da aposentadoria aos 25 anos 
com vencimentos integrais. (P<.~fffias.) -

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro BeneVides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas, o nobre Líder do nosso Partido no Senado, Senador Paulo 
Brossard, pediu ao Senador Orestes Quércia e a mim, já que V. Ex•, pelo 
exercício majestático da Presidência, estaria regimentalmente impedido de 
fazê~ lo, pediu ao Senador Orestes Quércia e a mim que express_ássemos, nessa 
reunião da Comissão Mista, a nossa entusiástica e decidida solidariedade a 
est<.~ alteraÇão conslítudonal que representa, sem dúvida alguma, a aspiração 
legítima do magistério brasileiro. E chegamos, neste instante, à constatação, 
nesse quadro de euforia e de otimismo, que essa pretensão justa e legítima ca
minha, afinal, para a sua concretização, quando o Congresso Nacional, pos
sivelmente ainda este mês, for chamado a deliberar sobre a emenda, agora 
aprovada, de autoria do eminente Deputado Alexandre Machado. Quero re
cordar, neste instante, a luta que desenvolvemos, aqui, no Congresso, em 
oportunidades anteriores, como foi o caso recentemente lembrado de iniciati
va do nosso companheiro, Deputado Álvaro Dias, quando, num momento de 
perplexidade, toda a Câmara e o Senado aguardavam, há pouco tempo, que 
se positivass~Lque se çoncretizasse, que se introduzisse, na Lei Maior do País, 
essa alteração que fol coordenada, naquela oportunidade, pelo ilustre repre
sentante paranaense. Há necessidade, porém, de que se transplante para o 
plenário do Congresso toda a nossa preocupação, todo o nosso esforço e, 
sobretudo, o nosso trabalho, não apenas o trabalho de Senadores e Deputa
dos. mas igualmente o trabalho dos professores brasileiros que, com sua ca
pacidade de arregimentação, poderão levar os nossos parlamentares a essa 
posição decidida e corajosa, concretizando, afinal, uma reivindicação que, 
como disse, é das mais justas e legítimas. A nossa Bancada, Sr. Presidente, V. 
Ex• bem o sabe, continuará, como sempre esteve solidária, com a classe do 
magistério brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza)- Concedo a palavra ao emi
nente Deputado Alcir Pimenta. 

O SR. ALCIR PIMENTA -Sr. Presidente. Sis. Congressistas, não era 
meu propósito fazer uso da palavra, nesta oportunidade. Já parcialmente vi
todoS-a a ·causa motiVadora desta reUnião e dessas presenças tão honrosas 
para nós de professores de vários pontos do Brasil, considerava dispensável 
qualquer comentário, já que, neste instante, mais importante que as palavras 
seriam os votos que materializariam a aSpiração maior do magistério brasilei~ 
ro. Entretanto, vejo-me no dever indeclinável de dar dois esclarecimentos que 
reputo indispensáveis, tendo em vista a magnitude da causa e as minhas res
ponsabilidades para com o povo do meu Estado e especialmente em relação 
ao magistério. t:. Sr. Presidente, que por ocasião da votação da emenda do 
nobre Deputado Ãlvaro Dias, sendo eu membro da Comissão de Educação e 
Cultura da Câmara dos Deputados, encontrava-me em visíta oficial ao Esta
do de São Paulo para onde seguimos no dia anterior à votação, convocada 
pelo nosso Presidente Deputado Ãlvaro V alie, que, em momento de grande 
inspiração, houve por bem visitar as uníversídades de diversos estabelecimen
tos di.! en-Sino daquele Estado, visando colher ín loco não só pontos de interes
se do magistério, senão também questões relaclonadas com a educação em 
todo o País. Razão pela qual imposs1vel foi a mim e a outros colegas a pre-
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sença no dia da votação o que bastou, Sr. Presidente, para que, no Rio de Ja~ 
neiro, rnalgrado o conhecimento que todos tinham da minha posição de pro
fessor e das posições firmes que sempre tomei, nesta Casa, em favor do magis
tério, para que alguns desavisados publicassem na imprensa do nosso Estado 
que, entre os que deixaram de votar, se encontrava exatamente um professor, 
deixando transparecer ou suspeitar que a minha ausência tivera sido pqr ocio
sidade ou por descuido o que efetivamente não se verificou. Vejo-me, Sr. Pre
sidente, no dever de dar este esclarecimento não só em razão das minhas obri
gações para com o magistério, mas também pelo meu propósito a que não ab
dico de cumprir com honra e dignidade todas as minhas atribuiçõe_s decorren
tes da minha condição de representante do povo na Câmara dos Deputados. 

E para finalizar, Sr. Presidente, Quero ainda esclarecer ao Plenãrio e es
pecialmente ao Senador Leite Chaves, Relator do projeto que cria a Ordem 
dos Professores do Brasil, rejeitado no Senado pouco antes do recesso parla
mentar, devo esclarecer, Sr. Presidente, que, como autor daquele projeto e 
como professor militante há vinte e cinco anos,-quinze dos quais passados na 
sala de aula, militando das sete horas e trinta minutos da manhã às vinte e 
duas horas, em todos os níveis de ensino, tendo-me iniciado como professor 
primário e terminando como professor universitário, evidentemente, não po
deria haver em mim o propósito, que seria inCompreensível, de submeter ao 
Congresso Nacional uma proposição que visasse a prejudicar o magistério. 
Concordo, Sr. Presidente, que, talvez, por -ÍÕadvertência ou má informação, 
em alguns aspectos, aquela propositura pudesse ocasionar algum prejuízo. 
Mas, acredito que, se corrigida em suas imperfeições, se receber as emendas 
daqueles homens mais experimentados, entre- os quais se encontra o ilustre 
Senador Leite Chaves, se melhorada em seu co-nteúdo, aquela matéria, ao in
vés de rejeitada como foi, poderia transformar-se numa lei, criando uma insti
tuição de âmbito nacional que congregasse o magistério, porque contrarian
do esse ponto de vista ex pendido por S. Ex' de que a matéria seria inteiramen
te inútil alguns professores, logo depois, reunidos em São Paulo, concluíam 
pela necessidade imperiosa de uma instituição de âmbito nacional que con
gregasse o magistério. 

Ora, se aquela propositura era impeffeita e se esta Casa, em suas reu
niões plenárias ou nas comissões, pode aprimorar todas as matérias que lhe 
são deferidas, mais sensato parecer-me-ia que se aprimorasse aquela do que 
se partisse de uma outra iriíC-iãtíVã- o que, sem dúvida, haveria de retardar em 
muito essa aspiração dó-S professores, porque, há cerca de nove anos, se vem 
tentando criar essa instituição, sem que se pudesse, de forma objetiva e palpá
vel, cri:l-la nos termos desejáveis para o magistériõ. 

Creio, Sr. Presidente, que, deixando sem explicações as considerações do 
Senador Leite Chaves, estaria eu muitO mal colocado perante os nieus colegas 
de magistério, que, desinformados dos meus propósitos e não conhecendo, 
talvez, em toda a sua inteireza o meu projeto, certamente haveriam de sair da
qui com a pior das impressões, supondo ter, entre os congressiStas, não um 
aliado, mas um delator, o que cfetivamente não corresponde à realidade. 

Além do mais, Sr. Presidente, inspirado na Ordem dos Advogados, em 
cujos estatutos se baseia em parte, não poderia o meu projeto ser tão con
trário ao magistério, uma vez que não me consta que, até hoje, ·algum advoga
do se levantasse para proclamar-se contra quaisquer opressões oriundas dos 
estatutos dos advogados, que copiei em parte e fiz questão de declarar, na mi
nha justificativa, para que, efetivamente, o meu trabalho, inspirando-se num 
documento já totalmente formalizado e plenamente aceito pela classe, pudes
se consubstanciar-se e converter-se num instrumento útil aos meus colegas. 
De qualquer maneira, Sr. Presidente, rejeitado o projeto, não tenho o propó
sito de reapresentá-Jo e nem de, em qualquer outra oportunidade, voltar ao 
assunto, porque não desejo ver uma idéia sadia, conquanto imperfeita, sob al
guns aspectos, merecer conceitos que efetivamente não correspondam à mi
nha intenção. Mas. devo deixar claro o quão importante considero que se crie 
uma instituição de âmbito nacional para congregar o magistério, sem deméri
to das demais, sem considerar desnecessários ou improdutivas as que ora 
procuram dirigi-lo. Po~que. efetivamente, a falta de um trabalho unitário, 
pela impossibilidade de congregar pontos de vista, é que faz com que o magis
tériO ainda hoje se encOntre na situação deplorável em que está, constituindo
se o professor de nossos dias uma espécie de vendedor ambulante da edu
cação, em geral, mal alimentado e mal vestido, correndo de um colégio para o 
outro como se fora realmente um fugitivo ou urq cidadão incapaz de conse
guir, pela sua intelectualidade e pelo seu valor. alguma coisa que realmente 
corresponda à beleza da sua missão, a tudo aquilo que realmente se constitui 
em desejo sincero de -brasileiros militantes ou não, no Magistério. 

Há poucos dias, para concluir, Sr. Presidente, visitando o interior de al
guns Estados. especialmente os do Nordeste, fiquei alarmado de ver a si
tuação dos professores primários, a situação de verdadeira penúria em que se 
encontram. Alguns deles queixavam-se de que, muitas vezes, tinham dificul-

dades de garantir à família a própria subsistência, malgrado o reconhecimen
to verbal do seu valor, em que pesem os discursos bonitos e laudatórios com 
que são sempre agraciados no Dia do Professor. 

É, portanto, Sr. Presidente, uma informação que eu não poderia deixar 
de dar a esta Casa, ex:atamente neste instante altamente inspirador em que o 
Congresso Nacional, numa Comissão Mista, por unanimidade, reconhecen
do o valor do Magistério, concede-lhe a honra e o privilégio de ver aprovada 
a sua aspiração maior, com a presença de tantos professores a quem saúdo, 
especialmente, não como integrante do Congresso Nacional, mas como ir
mão e companheiro de trabalho, posição que muito me honra e desvanece. 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, Srs. Membros da Co-
missão: 

Parece-me que não há mais o que falar, neste momento em que, indiscu
tivelmente, é de alegria, porque se ganhou uma batalha. 

Quero apenas fazer um breve registro, mais de ordem pessoal, aos pro
fessores do meu Estado que aqui estão representados pelas suas associações. 

Procurado por eles, algum tempo atrás, para que fosse tratado, exata
mente, este projeto que pretendia criar essa Ordem dos Professores do Brasil, 
tive ocasião de conversar sobre outros problemas do Magistério. E, na oca
sião, falamos sobre a aposentadoria especial, e recordo-me de que falei ao 
Professor Djaír, que está aqui presente, que eu ainda não havia estudado, 
com profundidade, esta matéria, mas que eu iria procurar estudá-la, e só vo
taria a favor dessa aposentadoria especial se estivesse absolutamente cons
ciente de que realmente ela era justa. 

A P.artir disso, realmente, procurei colher informações, procurei estudar 
o assunto, e concluí, numa análise bastante tranqüila, que efetivamente a pro~ 
fissão do professor é absolutamente diferente de qualquer outra profissão. 
Em tudo: no relacionamento do trabalho, o que significa no relacionamento 
do professor com o aluno, naquela necessidade do contínuo controle emocio
nal que o professor tem que ter; na dificuldade de ter que lidar com gerações 
diferentes, que, hoje, se fazem de 5 em 5 anos, com mudanças rãpidas de com
portamento das crianças, em lidar com crianças que têm uma diversificação 
de educação familiar; professores que têm também, na duração do tempo de 
trabalho, tempos excessivos, antes das aulas, durante as aulas e depois das au
las, e também o aspecto do conhecimento para a sua profissão. As Metodolo
gias vivem sendo mudadas e também a evolução das matérias que ministram. 

De modo que, realmente, hoje, partielpa:mos, com grande satisfação, 
d~sta unanimidade da Comissã·o. 

O SR. ÁLVARO DIAS - Permite v: Ex• um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Pois não. 

O SR. ÁLVARO DIAS- Como não pretendo fazer uso da palavra, eu 
gostaría, através deste- aparte ta-mbém, dt! manifestar a nossa alegria por esta 
unanimidade aqui verificada. Desde 1975, estamos empenhados, procurando 
L"onvencer o Congresso Nacional, ao lado de companheiros embuídos do 
mesmo propósito, da necessidade da aprovação desta emenda constitucionaL 
E, quando o nobre Deputado Alexandre Machado me procurava para corou~ 
nicar que reapresentaria a emenda não aprovada em função da ausência de 
nobr(!s parlamentares, no ano passado, imediatamente nós o aplaudimost 
porque colocamos esta questão acima das tabuletas das facções partidárias. E 
o nosso objetivo é fazer justiça ao Magistério brasileiro. E se hoje, nesta Co~ 
missão Mista, o GoVerno se m<inifest:a, através de um dos seus mais brilhan
les Líderes na Câmara dos Deputados, o Relator da matéria, Deputado Afrí~ 
sio Vieira Lima que, como Vice-Uder, traz, portanto, o pensamento do pró
prio Governo, já que é impossível desligar-se dessa condição de porta-voz ofi
cial do Governo, acreditamos que, desta feita,- o projeto terã êxito, no Con
gresso Nacional. Basta que haja sinceridade, mesmo porque, havendo sinceri
dade. desnecessário será o apelo dos professores aos parlamentares, jã que a 
maioria necessária para aprovação da matéria subscreveu a proposta do 
nobre Deputado Alexandre Machado. Basta, portanto, que cada Senador e 
que cada Deputado honre a sua assinatura. Basta que cada Senador e que 
cada Deputado tenha dignidade para honrar a assinatura. Tenho a impressão 
de que a assinatura de um parlamentar, representante do povo, não é algo 

que se coloca como brincadeira num pedaço de pape . Aquele que assina pro
posta dessa natureza, envolvendo o Magistério deste País, responsável pelo 
futuro dá Nação, -o faz consciente das responsabilidades. Portanto, não quero 
nem pensar que os professores que hoje aqui compareceram, bem intenciona
dos, cstejum sendo iludidos. Quero, isto sim, acreditar que, o que eles aqui as
sistirum, é a imagem da realidade que poderemos verificar, dentro de alguns 
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dias, no plenário do Congresso Nac:ional. Porque, certeza nós temos de que 
ningul:m tcrü c;oragem de votar contra a matéria, já que, na última oportuni
dade, ninguém contra da se colocou. ·No entanto, o expediente regimental da 
ausCnt:ia, falta de quorum, colocou por terra essa pretensão antiga, essa rei
vindiç:.L\,,'~LO justa do,s professores brasileiros. Portanto, ao cumprimentar o 
nohn: Rciatm da matéria, Afrísio Vieira Lima,- e em sua figura vemos aqui 
u pulavra do Governo- cumprimentamos o autor da matéria e os subscrito
res da prüposta, certos de que o Congresso Nacional, desta feita, fará justiça 
Ull:-.. professores deste País. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza) -Contínua com a palavra o 
nobre Senador pelo Paraná. 

O SR. AFFONSO CAMARGO-- O aparte de V. Ex•, Deputado Ãlva
ro Dias, evidentemente, muito me honra, até por que, V. Ex• tem sido um dos 
grandes lutadores por essa reivindicação do Magistério brasileiro. 

Para encerrar, Sr. Presidente, eu juntaria as minhas preocupações às já 
expressadas pelo Deputado Alexandre __ Machado. O Deputado Ãlvaro Dias 
sabe que, se realmente houver problema da responsabilidade de cada um_que 
assinou, tudo estará resolvido. Mas o problema do quorum, de juntar pessoas, 
num mesmo dia, para votar é sempre um problema difícil aqui na Casa. 

A emenda terá que: ser aprovada pela maioria da Câmara dos Deputados 
mas. também, pela maioria do_ Senado. 

A presença dos Srs. Senadores Jorge Kalume e Almir Pinto nos dá jã 
essa perspectiva de que também os 34 votos que precisaremos no Senado va
mos conseguir. Mas acho que não é demais os professores procurarem, na é
poca da discussão e votação em plenárío desta matéria, chegar os seus pedi
dos aos Deputados com quem tenham relacionamento. 

Encerro, dizendo que votei, hoje, com muito prazer e com muita alegria, 
porque tenho a certeza de que não o fiz para ser agradável a uma classe de 
grande influência na sociedade brasileira; o fiz para ser justo com o professor, 
porque votando como votamos hoje, estamos votando certamente n.o futuro 
do Brasil. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza)- Concedo a palavra ao nobre 
Rd:.ltor, Deputado Afrísio Vieira Lima, para as suas considerações finais. 

O SR. AFR(SJO VIEIRA LIMA- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
não era do meu desejo retornar ao assunto. Todavia, isto torna-se necessário 
para explicitar algumas considerações. 

Inicialmente, quero louvar os autores das propostas, Deputado Alexan
dre Machado, Deputado João Faustino e Deputado Simão Sessim, por essa 
iniciativa louvável, não esquecendo do brilhante e ilustre Deputado Ãlvaro 
Dias, que foi o pioneiro, nesta Casa, de iniciativa desse porte. 

Quero dizer que, realmente, integro a Liderança _do Governo e quero 
aJ'irmar que o Governo está sensível a_esta iniciativa1 tanto que, obediente ao 
Governo e ao PDS, relatei favoraVelmente. Todavia, quero ressaltar algumas 
considerações. Todos os Srs. sabem que nós, que iniciamos a nossa careira 
política no alvorecer da mocidade, não encontramos aqui nem pão nem 
glória: apenas buscamos o respeito, a admiração do povo e da Nação. E, exa
tam.ente por isso, somos obrigados a sopesar as medidas, as nossas atitudes e 
os nossos votos. 

O Brasil atravessa situação dificílima: uma dívida interna de 500 milhões 
de dólares: uma dívida externa de 50 milhões de dólares; uma dívida social ex
traordinária, saneamento báslco carente, o povo depauperado, saúde pre
cúria, tudo isso, com uma inflação exuberante, mas tudo isso talvez seja con
seqüência de fatores externos. É o que se chama de inflação exportada, En
tão, o Governo necessita de ter muito cuidado em ampliar a verba dedicada 
ao pagamento do pessoal, para evitar que a verba que deverá ser endereçada a 
um investimento seja escasseada. 

Daí, eu achar e não julgar necess~ria ã observação do Deputado Alexan
dre Machado. O professorado deve realmente se mobilizar, mas mobilizar 
ativamente, passando telegramas. endereçando canas ao Presidente João 
Baptista Figueiredo, ao Ministro da Educação, às Lideranças da Casa, quer 
da Oposição e quer do Governo, para demonstrar ao povo brasileiro que isto 
não é dádiva que nós, Congressistas~-esláfii:Oirâando ao professorado. Mas, é 
um dever, é um anseio sentido por todo o povo brasileiro. 

O SR. ALMIR PINTO - V. Ex• me permite? 

O SR. AFR(SIO VIEIRA LIMA,- Pois não, com a maior satisfação. 

O SR. ALMJR PINTO- A idéia de V. Ex• não deixa dúvida. Mas, en-
tendo que ~ não sei se estarã organizada uma comissão - o professorado 
deveria organizar uma comissão inte"restadual, para ir ao Presidente da Re
públic:.I e ao Ministro da Educação, embora a correspodência deva ser feita 
com o maior cuidado. Mas, acredito que seja necessário uma comissão inte-

restadual, de todos os Estados, uma comissão central - digamos assim -
para um conta to díreto com Sua Excelência, o Senhor Presidente da Repúbli
ca, para explicar, na verdade, os seus desejos e o nossos anseíos de tudo fazer
mos em benefício dela, da classe, e, também, ao Sr. Ministro da Educação. 

Agora, a correspondência deve ser dirigida, com o maior cuidado, a es
sas duas maiores autoridades que são justamente o Senhor Presidente daRe
pública e o Ministro da Pas_ta ·correspondente à Educação, para que S. Ex•s 
recebam essa mensagem do professorado brasileiro, para que o Presidente 
sinta, na verdade, o calor da aspiração maior da classe, que é essa aposenta
doria aos 25 anos. 

O SR. AFR!SIO VIEIRA -O aparte de V. Ex• foi muito oportuno. 
Pois bem, concluindo, entendo- e V. Ex• está com a razão- que deva 

haver esta mobilização. Isso é importante. Mas não a mobilização endereça
da às forças governistas, mas também às oposicionistas, porque esta Casa é 
um congresso, onde todos estão reunidos, todos desejam tomar as melhores 
opções e as melhores soluções para o povo brasileiro, e os professores, através 
de seus órgãos de classe, devem demonstrar tanto ao Governo como à Opo
siçào, que este anseio é generalizado, porque administrar não ê observar, não 
é olhar somente o professorado; governar é administrar conflitôs. Não é só a 
classe dos profesSores que tem anseios~ todas as outras também têm. Conse
qüentemente, devem os professores demonstrar aos congressistas, às maiores 
autoridades, tanto estaduais como federais e municipais que, realmente, esse 
é um anseio sentido por todo o povo brasileiro, exatamente, por isso, merece 
a prioridade. 

É um conselho que dou aos meus amigos professores, porque já estou fi
cando encanecido, envelhecido e já tenho muita experiência da tramitação le
gislativa. 

O SR. ALMIR PINTO- Eu gostaria de lembrar a esta Comissão o que 
Já se sabe sobre uma Emenda Constitucional, porque o Congresso ê sobera
no. Apenas, ser feita a mobilização para que os diferentes partidos ... 

O SR. AFR(SIO VIEIRA LIMA- V. Ex• tem toda a razão. Eu estava 
certo quando afirmei que o aparte de V. Ex'" era oportuno. 

Antes de concluir, para honra minha, concedo o aparte ao Deputado 
Alexandre Machado. 

O SR. ALEXANDRE MACHA DO- Agradeço a V. Ex• a ratificação 
do meu apelo e novamente o formulo. E necessário que os Centros de Profes
sores de cada Estado, com as diretoras de colégio de cada Estado, se mobili
zem nesse mês, não parem um minuto junto aos representantes dos dois parti
dos. Isso é um problema de quorum. Não vai ser a primeira vez que deixa de 
passar alguma coisa por ausência de elementos da Oposição, porque, tanto 
faz ser da Oposição, como do Governo, no dia, não é só os do Governo que 
faltam. mas também os outros. Há casos altamente discutíveis. Então, acho 
que o magistério tem de vir para o Congresso. A partir do município, da Di
retora do Colégio que se dá com o Prefeito, com o Deputado Estadual, e oco
roamento é o Centro de Professores, com o Presidente da Federação, se diri
girem, aí sim, ao Presidente da República, ao Ministro, provando que estão 
unidos em torno desta grande aspiração. Esta é a chave do êx"ito. Acho que é 
mais importante, nesta luta, a posição ostensiva de guerra do magistério do 
que a nossa, que é um problema de quornm. Esse quorum tem que ser lembra
do, aviSã.do. Às vezes, o parlamentar assinou, mas estã viajando, foi à Euro
pa, não vem, É preciso arrumar um outro para o lugar daquele. Às vezes, o 
congressista tem compromisso, adoeceu alguém da família. Então, é funda-
mental a posição do magistério. · 

Para encerrar, quero aconselhar aos professores e às professoras, pois 
eles têm que tomar essa diligência, o que eu chamaria uma aspiração de guer
ra. É uma autêntica guerra. Porque, do contrário. receio muito do insucesso 
dessa iniciativa que foi aprovada, tão brilhantemente, por toda a Comissão 
Mista desta Casa. 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza)- Srs. Membros desta Comis
são Mista, ilustres professores aqui presentes, esta Presidência se sente gratifi
cada em ter tido o privilégio, nesta tarde, de assistir à aprovação, por unani
midade, da proposta de emenda constitucional, de autoria do eminente De
putado Alexandre Machado, que confere ao professor brasileiro o justo prê
mio da aposentadoria aos 25 anos de serviço. 

É preciso que, efetivamente, se busque dar ao professor algo de mais 
concreto, acima das palavras, às vezes, bonitas na forma, mas vazias de con
teúdo, e não é possfvel se pensar em transformar qualquer nação em grande, 
se não se der ao professor, à professora, àquele que prepara a juventude, à
quele que tem um lugar particular na estima, na afeição c na lembrança de 
cada cidadão que cruza os umbrais da escola, se não der a ele, ao abnegado 
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mestre, as mínini.as condições de sobrevivência~ com dignidade e o justo prê-
mio da aposentadoria, depois de uma tarefa estafante. Porque, em assim o fa
zendo, efetivamente, o professor brasileiro não vai continUar a ter ãpenas um 
lugar nas páginas da história:- e no altar da pátria, um-lugar na estima e na ve
neração de todos nós, mas vai ver também coroada de justiça a sua vida de la
bor em prol da construção do País. 

Congratulo~me com o eminente Relator pelo seu brilhante trabalho que, 
efetivamente, sensibilizou a todos os Srs. Parlamentares aqui presentes, 
congratulo-me com o eminente Deputado pelo Paraná que, de outra feita, 
quase conseguiu êxito na aprovação de matéria semelhante, congratulando
me também com os demais parlamentares que apresentaram emendas em 
conteúdo iguais à emenda do eminente Deputado Alexandre Machado, cum
primento afetuosarnente a cada um dos professores aqui presentes e a todos 
os professores do Brasil e declaro encerrados os trabalhos. (Palmas.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de 
Emenda à Constituição n9s 51, 52 e 53, de 1980- (CN), que ''dis
põem sobre prorrogação de mitndatos e eleições de Prefeitos, Vice
Prefeitos e Vereadores". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 1980 

Aos onze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta, às de
zesseis horas e vinte minutos, na Safa .. Clóvis Bevilâcqua", presentes os Se
nhores Senadores Moacyr Dalla, José Uns, Almir Pinto, Aderbal Jurema, 
Passqs Pôrto, Itamar Franco, Pedro Simon, Humberto Lucena, Evelâsio 
Vieira, Henrique Santillo e Deputados Anísio de Souza, Albérico Cordeiro, 
Antônio Florêncio, Jorge Arbage, Henrique Brito,- Nifson Gibson, Marcon
des Gadelha, Júlio Costamilan, Alberto Goldman, Antônio Mariz e João U
nhares, reúne-se a ComiSSão- Mista do Congresso Nacional, incumbida de 
examinar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n9s 
51, 52 e 53, de 1980-(CN), que "dispõem sobre prorrogação de mandatos e 
eleições- de PrefeitOS, Vice-Prefeitos e Vereadores". 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Murilo 
Badaró. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Alberto Goldman, que, solicita, nos termos regimentaiS, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Inicialmente, o Senhor Presidente esclarece que solicitou à Presidência 
do Congresso Nacional que fossem remetidas a este Órgão as notas taqui
grãficas que contêm a resposta que o Senhor Senador Nilo Coelho, na oca~ 
sião, Presidente da sessão do Congresso Nacional, formulou à questão de or
dem dos Senhores Senadores Itamar Franco e Mendes Canale, quanto à 
constitucionalidade das proposições, ora em tramitação nesta Comissão. 
Como estas já se encontram em seu poder, o Senhor Deputado Alberto Gold
man procede a leitura do texto em que o Senhor Senador Nilo Coelho diz 
que, a Comissão Mista tem competência para examinar, além do mêrito, o as
pecto constitucional das referidas Propostas de Emenda à Constituição. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em discussão a decisão dada 
pelo Senhor Senador Nilo Coelho, à preliminar em questão, usando da pala
vra, neste período, os Senhores Deputados Jorge Arbage, Nilson Gibson, 
Anísio de Souza, A ibérico Cordeiro, João Linhares, Henrique Brito, Mar
condes Gadelha e Senadores Itamar Franco, José Lins, Almir Pinto, Moacyr 
Dalla e Passos Pôrto. 

Em seguida, o Senhor Deputado Alberto Goldman informa aos Senho
res Parlamentares que, a determinação tomada pela Presidência desta Comis
são Mista, é que, o Senhor Relator, Senador Moacyr Dalla, apresente, na 
próxima reunião, um parecer sobre a preliminar levantada pelos Senhores Se
nadores Itamar Franco e Mendes Canale, quanto ao aspecto de tramitação 
das matérias, face ao art. 47 da Constituição Federal. 

Logo após, comentam a resolução adotada pelo Senhor Presidente, os 
Senhores Senadores José Lins, Aderbal Jurema, Huffiberto Lucena, Itamar 
franco e Deputados João Unhares, Jorge Arbage, Marcondes Gadelha, 
Henrique Brito, José Amorim e Gerson Camata. · 

Dando Continuidade aos trabalho~ da Comissão, o Senhor Deputado 
Alberto Goldman comunica haver sobre a Mesa, requerimento de autoria do 
Senhor Senador Humberto Lucena, no qual solicíta sejam convidados os Se
nhores Ministro de Estado da Justiça, Doutor lbrahim Abi-Ackel e o Presi
dente da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Eduardo Seabra Fagun~ 
des. 

Posto em discussão o eirado requerimento, fazem- usõ -da palavra os Se
nhores Senadores Passos Pôrto, Pedro Simon, José Uns, Almir Pinto, Hum-

berto Lucena e Deputados Marcondes Gadelha, Anísio de Souza e Jorge Ar
bage. 

Procedida a eleição, é o requerímento rejeitado. 
Antes de dar por terminada a presente sessão, o Senhor Presidente con

voca a Comissão, pará uma reunião, no dia dezoito de junho do corrente, ás 
dezesseis horas, na qual deverá. ser apresentada pelo Senhor Relator, o pare
cer preliminar, quanto à constitucionalidade das proposições em exame. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da comissãO, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã 
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigrâfico dos debates. 

ANEXO Ã ATA DA 2• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGRESSO~ NACIONAL. INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N's 51, 52 e 53, DE 1980-CN, QUE "DIS
PO EM SOBRE PRORROGAÇÃO DE MANDATOS E 
ELE!ÇOES DE PREFEITOS. V!CE-PREFE!TOS E VEREADO
RES. REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 1980, ÀS 16 HORAS E 
20 MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃF!
CO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA 
PELO SENHOR PRESIDENTE DA COM!SS.40, DEPUTADO 
ALBERTO GOLDMAN. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Vamos dar por aberta a 
sessão da ComissãO Mista que analisa as Propostas -de Emenda à Consti
tuição n"'s 51, 52 e 53 de_ 1980-CN, dispondo sobre prorrogação de manda
tos, eleições de prefeitos, vic6-prefeltos e vereadores. 

Na reunião de abertura, semana passada, solicitamos à Presidência desta 
Casa que nos remetesse as cópias taquigráficas da resposta à questão de or- · 
dem formulada pelos nobres Senadores Itamar Franco e Mendes Canale, jã 
que o Presidente da sessão, que fez a leitura das emendas constitucionais ora 
etn discussão, havia remetido o documerito a esta Comissão apenas -com a 
inscrição no cabeçalho: ''Ã Comissão Mista -Assinado: Nilo Coelho". 

Entendíamos que essa decisão da Presidência não esc_lªrecia o que deve
ria ser feito em relação à referida questão de ordem. Solicitamos, então, que 
nos fosse enviada a cópia taquigráfica que está em nossas mãos, agora, e cuja 
leitura farei a esta Comj~são. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A Presidência decide a questão 
levantada pelo eminente Senador Mendes Canale, na forma do art. 17 do Re~ 
gimento Comum. A Comissão Mista designada para emitir parecer sobre a 
proposta, ou sobre as propostas, tem competência para examinar, alêm do 
mérito, o seu aspecto constitucioiiãl. Na forma do Regimento, no seu art. 
132, § )9, o recurso não tem efeito suspensivo. 

Desta forma, o Sr. !~'-Secretário irá continuar a leitura das demais emen
das. 

Este o texto da questão de ordem respondida pelo Presidente Nilo Coe~ 
lho. 

O art. 17 a que se refere a Presidência diz o seguinte: 

''A Comissão deverá sempre se pronunciar sobre o mérito da 
proposição principal e das emendas, ainda quando decidir pela in
constitucionalidade daquela." 

O art. 132 diz: 

•'E irrecorrível a decisão da Presidência em questão de ordem, 
salvo se estiver relacionada com dispositivo constitucional. 

§ J9 Apresentado o recurso, que não terá efeito suspensivo, o 
Presidente, ex-officio ou por proposta do recorrente, deferida pelo 
Plenário, remeterá a matéria à ComisSâo de Constituição e Justiça 
da Casa a que pertencer o recorrente." 

Desta forma, essa foi a qUeStãO-de ordem respondida pelo Presidente 
Nilo Coelho: ~ ~ 

Eu gostaria de saber se algum· rrierUbrO dil Comhsão tem algo a observar 
com relação a isso. 

O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra ao 
nobre Deput<.~do Jorge Arbage. 

O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão 
Mist<.l, a Presidência, numa demonstração de absoluto corretismo no propósi
to de conduzir os trabalhos desta Comissão, procedeu à leitura não apenas do 
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texto que interessa realmente à elucidação da matéria, como também e ainda 
dos dispositivos regimentais a ela pertinentes. 

Na sessão anterior, suscitamos uma preliminar de que não tendo havido, 
ao ensejo da apresentação do recurso, a manifestação do Plenário, tal como 
exige o§ }9 dõ art. 131 do Regimento Comum, não se haveria de considera_r o 
documento subscrito pelos eminentes ·seriadores Itamar Franco e Mendes 
Canale com a característica legal e _jurídica de um recurso. Entretanto, nos 
curvamos à deliberação da Presidência, quando, com muito acerto, decidiu 
solicitar dei Presidência do CongreSsO-Nacional a ata dos trabalhos em que 
esse recurso foi apresentado e discutido. 

Verifica-se assim, Sr. Presidente, que a Presidência adotou a solução em
basada no art. 17 do Regimento Comum, assim disposto: 

""A Comissão deverá sempre se pronunciar sobre o mérito da 
proposição principal e das emendas, ainda quando decidir pela in
constitucion-alidade daquela." 

Verifica-se, a priori, que, invocando o art. 1 i para decidir a questão de 
ordem, a Presidência, in limine, deixou, primeiro, de considerar o documento 
no _seu aspecto recursal e, segundo~ não o considerou sequer como elemento 
além de subsidiário para submetê-lo ao exame da Comissão. Porque, na reali
dade, o que a Comissão aprecia, segundo o art. 17, é o mérito da proposição 
principal, que, no caso, seriam as três emendas, e das emendas, isto é, aquelas 
que são apresentadas dentro do período de prazo concedido para esse fim. 
Não bastasse, Sr. Presidente, a certeza de que realmente não teria havido, 
como não houve, a deliberação do Plenário, nóS buscaríamos o reforço dessa 
argumentação até mesmo nas primeiras palavras proferidas pelo Presidente, 
quando diz: 

""As listas de presença acusam o comparecimento de ... "- não 
faz referência ao número de Senadores- "e 197 Srs. Deputad-os," 

Seriam precisos para deliberar, se o for o caso, o mínimo de 211, que é o 
quorum de maioria absoluta. ConseqUentemente, aplaudimos a posição de V. 
Ex~. quando eliminou todo e qualquer pressuposto de dúvida no confronto 
da ata dos trabalhos do Congresso Nacional em que a matéria fora discutida. 
Milita, portanto, em nosso lado a razão quando, em função de termos partici
pado da reunHio do Congresso Nacional, suscitamos a tese preliminar de que 
o documento, realmente, inexiste juridicamente para qualquer fim ou objeti
vo, a não ser como um elemento elucidativo, para que o nobre Relator, ao 
apreciar as emendas principais e as emendas apresentadas à Comissão possa 
firmai- a suã posição no sentido de elaborar o seu parecer pela constitucionali
dade ou não da matéria principal. 

Eu me congratulo com V. Ex• e ao mesmo tempo me sinto gratificado, 
porque, realmente, a tese que levantamos, e que agora reiteramos com ames
ma sustentação, estava perfeitamente correta. 

O documento não passa de um elemento elucidativo, sem nenhuma ca
racterística legal e jurídica de recurso. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, antes de mais nada, e res
peitosamente, desejo iridagar a V. Ex•: qual é o despacho do Sr. Presidente em 
exercício do Congresso Nacional qUe consta do processo? 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Consta: "A Comissão 
Mista, em 30-5-80. Assinado: Nilo Coelho." 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, Sr. Presidente, entendo eu que ca
beria ao Presidente em exercício do CongreSSo -Nacional, de acordo com o 
art. 73: 

·~Na sessão a que se refere o artigo anterior, o Presidente pode
rá rejeitar, liminarmente, a propOsta que não atenda ao disposto no 
art. 47, §§ ii' a 31', da Constituição.~' 

Veja V. Ex•: o Presidente em exercício do Congresso Nacional, Senador 
Nilo Coelho, não quis fazê-lo. Não nos interessa, neste momento, imaginar as 
razões por que S. Ex• não quis examinar o art. 73. S. Ex• no despacho, este 
sim que interessa à Comissão, mandou ___ à Comissão Mista. 

Então. V. Ex~ terá, no meu entendimento, e tem poderes para isso, de 
plano, examinar o nosso recurso. E eu lembraria que a Constituição determi
na que não seja objeto de deliberação proposta atentatória ao regime republi
cano ou à Federação. 

Complementando o texto da Lei _Maior, determina o Regimento Comum 
a que eu me referi, que o Presidente do Congresso Nacional indefira, liminar
mente, proposição que afronte os princípios constitucionais tidos como imu
táveis. A medida legislativa, ora em mãos desta Comissão, afronta os dois 

preceitos constítudonais, citados como estão a demonstrar os precedentes 
mencionados. Em razão do despacho exarado pelo Presidente em exercido 
do Congresso Nacional, despacho que V. Ex• acabou de dar conhecimento à 
Comissão, na noite de 30-5-80, no requerimento em questão- no nosso re
querimento- foi o exame da preliminar remetida para este órgão, remetido 
à Comissão. E em conseqüência ficou o Presidente eleito, V. Ex_•. habilitado, 
no nosso entendimento, para decidir sobre o pleiteado. Entendo, pois, que V. 
Ex• deve julgar corno entender de direito. já que se encontra no momento, 
por expressa delegação do Presidente da Casa, investido dos poderes regi
mentalmente a ele conferidos. 

Veja V._ Ex• que isso é muito importante. O Presidente em exercício do 
Congresso Nacional não quis fazer uso da prerrogativa que lhe permite oRe· 
girnento Comum, e enviou à Comissão. Pelo meu entendimento, V. Ex•, neste 
instante, está investido desses poderes, V. Ex• está investido desses poderes. E 
tenho que frisar bem este aspecto. 

O SR. JORGE ARBAGE- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. 1TAMAR FRANCO- Com muito prazer. 

O SR. JQRGE ARBAGE- Nobre Senador, até certo ponto me alinho 
com o entendimento de V. Ex• A tese que sustentamos é a de que o documen
to, rnuíto embora tenha uma linha de subsídio primorosa, possa ser analisado 
no aspecto da sua constitucionalidade, o que carece a este documento é a ca
racterística legal e jurídica de recurso. Porque, para que se revestisse desta 
formalidade, o artigo que V. Ex• citou, o art. 132... -

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Ex•. eu não citei o art. 132. Ainda 
JJàO cheguei lâ. 

O SR. JORGE ARBAGE- Então, cito'o eu. 

Veja V. Ex•: 

.... Apres-entado o recurso, que não terá efeito suspensivo- e no 
recurso era exatamente invocado o efeito suspensivo, que de pronto 
foi repelido pela Presidência-. o Presidente do Congresso Nacio
na_l, ex-officio ou por proposta do recorrente ... " 

Veja V. Ex• que o legislador ordinário foi de certo modo até benevolente 
e precavido, facultando ao Presidente ex-officio, e se ele não o fizer ao recor
rente, 

... deferida pela Plenário. 

Aqui, é condição sine qua non. tem que ser deferida pelo Plenário. 

- ... remeterá a matéria à Cornissã·o de Constituição e Justiça da 
Casa a que pertencer o_ recorrente." 

Então, dentro deste pressuposto, se tivesse característica de recurso, a via 
do encaminhamento não seria para a Comissão Mista, mas seria pai-a .a CO
missão de Constituição e Justiça. E está, realmente, delineado na decisãO do 
Presidente que seria encaminhado com base no art. 17, e o art.l7 diz exala
mente o óbvio, que: 

"A Comissão deverá sempre se pronunciar sobre o mérito da 
proposição principal e das emendas." 

Ora, o documento não tem caráter principal nem de proposição, nem das 
emendas. logo é um mero subsídio que o Presidente encaminhou e que qual
quer um de nós o faria do mesmo jeito. Quero ser muito franco com V. Ex•: 
ele contém uma alta dose dcjuridicidade e de elementos subsidiários, que po
deria, quem sabe até, levar o nobre Relator ao convencimento de que a emen
da que prorroga os mandatos viesse a ser inconstitucional. 

Era este o aparte, e eu agradeço a V. Ex~ 

O SR_ ITAMAR FRANCO- Eu é que agradeço a gentileza de V. Ex• 
de intervir no meu pronunciamento. 

Sr. Presidente,_ que não se trata de um mero documento. Ê um documen
to que chama a atenção da Casa. Isso é que é importante. 

Sr. Presidente, V. Ex•. hoje. aí nesta Presidência tem --e a históría lhe 
coloca nas mãos- a oportunidade que o Senador Nilo Coelho não quis 
aproveitar. de indeferir uma proposta atentatória ao regime republicano. E 
ao deferir para V. Ex•. conforme o despacho do Presidente Nilo Coelho, V. 
Ex~ está agora com esses poderes e poderá usá-los neste instante como Presi
dente desta Comissão. V. Ex•, Sr. Presidente, tem hoje, a história lhe reserva 
este direito. de indeferir uma proposta que atenta contra o princípio republi
cano. 

O SR. NILSON GIBSON - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•. antes de prosseguir no meu 
raciocínio. 
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O SR. NILSON GIBSON- A disposição contída ti.o-art. 17 do nosso 
Regimento estabelece o c:.,.~uinte: 

'"A Comissão deverá sempre se pronunciar sobre o mérito da 
proposta principal e das emendas, ainda -quando decidir pela in-
constitucionalidade daquela." · 

Entào, data l'enia, do entendimento do ilustre Senador Itamar Franco, eu 
solicitaria ao ilustre Presidente que a Comissão decidisse sobre a petição, ou 
sobre o recurso, como assim V, Ex• pretende denominar, que foi interposta 
pelo ilustre Senador Mendes Canale e V. Ex• 

E o que solicito aos ilustres membros da Comissão, que apressassem essa 
decisão da Comissão Mista, a fim de que nós posSamos avançar nos estudos 
que nos interessam, e que efetivamente são as propoSCas de emenda â Consti
tuição dos ilustres Deputados Henrique Brito, Anísio de Souza e Pacheco 
Chaves. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Respeito a opinião de V. Ex• 
Gostaria, Sr. Presidente, se me fosse permitido, de continuar no meu ra

ciocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Pois não, V. Ex• continua 
com a palavra, 

O SR. ITAMAR FRANCO- Há um requerimento que não foi julga
do. e quanto a isso a Comissão não pode dizer que não. O requerimento não 
foi julgado, o requerimento fói ap-reseri.tado à Mesa do Congresso NacionaL e 
o Sr. presidente do Congresso entendeu de não julgã-Io, e deveria tê-lo feito, 
através do art. 73, mas ilào o fez, deferiu a V. Ex• E muito interessante a argu
mentação do art. 17. 

Mas, aqui, Sr. Presidente. agora sim. me cabe recorrer ao artigo que toda 
hora se levanta nesta Comissão que é o art. 132. Mas é muito interessarite que 
não se dUo ao trabalho também, de ver o art. 132, no seu§ 29, que diz o se-
guinte: 

.. 0 parecer da Comissão. aproVado pelo Plenário, fixará norma 
a ser observada pela Mesa nas hipótese idênticas." 

E aqui, Sr. Presídente, é muitO importante chamar a atenção de V. Ex'" e 
dos membros da Comissão, para o art. 132, § 29, quando eu invoco aqui, neste 
instante, o parecer aprovado pela ComissãO de Constituição e Justiça da Câ
mara dos Deputados. em i 958, o parecer da lavra do Deputado Milton Cam
pos. E que S. Ex•, pelo seu parecer naquele instante aprovado, fixou as nor
mas contidas. no meu entendimento, no art. 132, toda hora lembrado aqui, 
mas não se refere ao§ 29 Veja V, Ex•, Sr, Presidente, que é muito sério, quan
do se diz que a Comissão deve continuar discutindo. A Comissão não pode 
continuar discutindo, porque esta proposta fere fundamentalmente o regime 
republicano, já por decisão aprovada pela Câmara dos Deputados. Hâ Depu
tados aqui, pelo que me consta, que em 1958 pertenciam à Câmara que devem 
conhecer melhor do que eu, Senador, que aqui cheguei em 1975, o parecer do 
ilustre então Deputado Milton Campos, uma norma jâ fixada. Antes de con
tinuar na minha argumentação, se V. Ex• aqui não definir de pronto, e aqui 
também me permitiria lembrar à- Casa, porque tive o cuidado de examinar e 
estudar. lembrar- chamo a atenção de V. Ex• que, como eu disse, tem uma 
posição histórica para encerrar esta reunião ainda hoje, lembrando uma deci~ 
são ... 

(Apartes fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Gostaria que os Srs. Depu
tados c Senadores respeitassem a palavra do Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Si'. Presidente, é triste ver o Senador José 
Lins dizer que estou ganhando tempo. Senador José Lins, V. Ex• me desculpe 
neste instante que eu seja até veemente, mas não estou ganhando tempo, não, 
Senador José Lins, talvez eu tenha tido o trabalho que V. Ex• não teve, o de 
estudar a matéria: talvez V. Ex• nào tenha tido o cuidado que tive eu, de pes
quisar os Anais do Congresso Nacional, na Câmaiã e no Senado, buscar deci
sões do Supremo Tribunal, como vou citar dentro em poUco, talv-ez esteja 
perdendo tempo V. Ex• e se V. Ex• está perdendo tempo. a porta está ali. 

O SR. JOSt LINS- V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não permito. 

O SR. JOSt LINS - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Nobre Senador José Lins, 
só poderei conceder questào de ordem com permissão do orador. Pediria que 
V. Ex• aguardasse o orador encerrar suas cqnsiderações e, em seguida, V. Ex• 
terá sua questão de ordem. 

O SR. JOSE UNS- Sr. Presidente, é-Üma pena, mas eu nàc falei aqui 
em perder tempo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Gostaria de reportar à Casa o parecer a 
que me referi, porque o assunto é da maior gravidade. 

Em 1967, Mirras Gerais tentou também prorrogar mandatos do Gover:. 
nadar. do Vice-Governador, de Prefeitos e V ice-Prefeitos, até Juiz de Paz. e 
houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, numa argüição da incons
titucionalidade, pelo então Doutor Procurador da época. Apenas para não 
tomar mais o tempo da Cmissão, vou lembrar aqui o voto do Sr. Ministro 
Gonçalves de Oliveira, num de seus aspectos, quando o ilustre Juiz diz o se
guinte: 

"'O Suprem-O Tiibunal, em memorável acórdão de que foi Rela
tor o nosso eminente colega Ministro Cândido Motta Filho, da Re
presentação n9 322, de GoiáS; julgada em 18-9-57- e aqui peço a 
atenção dos nobres juristas da Casa - afirmou sua jurisprudência 
no sentido de que a prorrogação de mandatos fere a forma republi
cana representativa e o princípio democrático na temporariedade 
das funções eletivas. 

_ E o egrégio Relator, com voto magistral, apoiado por todo o 
tribunal acentuou que quem exercita um mandato eletivo, por deter
minado prazo, tem o seu mandato configurado por esse prazo. 
Prorrogá-lo é frustrar a sua índole representativa, é retirar do man
dato as suas condições e as suas qualidades inerentes e proporcio
nar, com isso, o desrespeito à Constituição. O mandatário atraiçoa 
o mandante porque o substitui sem poderes." 

Palavras, não do Senador Itamar Franco, que está cansando, talvez. o 
Senador José Uns. mas do Ministro Gonçalves de Oliveira. 

Sr. Presidente, a minha primeira intervenção neste instante, é que V. 
Ex~ ... 

O SR. JORGE ARBAGE (Fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Nobre Deputado Jorge 
Arbage, solicitaria a V. Ex~ que fosse rápido. Estamos sendo liberais na con
cessão de questão de ordem e de apartes ... 

O SR. JORGE ARBAGE --Data venia estou com o aparte concedido 
pelo orador. Estamos debatendo um assunto da maior importância, por isto 
pediria a V. Ex~' tolerância. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Pediria que V. Ex• fosse o 
mais rãpido possível, com toda a tolerância nossa. · 

O SR. JORGE ARBAGE- Apenas eu desejaria corrigir uma injustiça 
cometida involuntariamente pelo nobre Senador Itamar Franco. O Senador 
José Lins, em nenhum momento fez a referência citãda por V. Ex•, não teria 
essa deselegância. Mas, V. Ex• citou o art. 132, no seu§ 29, como se houvesse 
feito,agora e aqui, a descoberta do ovo de Colombo. O que diz o§ 29 do art. 
132'? ··o parecer da ComissãO, ·ap-rovado pelo Plenário, ... "- esta é a con
dição sine qua non -aprovado pelo Plenário. Se V. Ex• me provar ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Está aquiT 

O SR. JORGE ARBAGE- Não, V. Ex• está me trazendo um parecer 
que não tem correlação com a matéria. Data ~·enia, nobre Senador. 

_O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• pode terminar o seu aparte. 

O SR. JORGE ARBAGE- Veja V. Ex•: " ... aprovado pelo Plenário ... " 
Se ficar pro-vado que qualquer decisão das que ora debatemos foi submetida à 
deliberação do Plenário c aprovada. reitero todas as restrições que opus aqui 
e me colocarei ao lado da nobre Oposição na defesa da sua tese. Quanto ao 
voto que V. Ex~ leu, brilhante por excelência, do nobre Ministro do Su-premo 
Tribunal, foi uma decisão relucionada com prorrogação de mandato em As
sembléia Legislativa. Estas cometem, realmente, a inconstituciorialidadc se 
realmente tomurem a decisão que tomarem e o Supremo Tribunul agiu corre
lamente. E o caso de Goiás, também. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Pediria ao Senador Itamar 
Franco que terminasse sua questão de ordem. Estamos sendo liberais nesta 
questão, são 5 minutos, não era bem questão de ordem, eu solicitei aos Srs. 
Senadores e Srs. Deputados que opinassem sobre a questão de ordem que foi 
respOndida pelo Presidente do Congresso, para que pudesse ser essa decisão 
apoiada nos argumento e opiniões que proviess_ern deste Plenãrio. Solicitaria 
ao nobre Senador Itamar Franco que terminasse essa sua questão de ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, concluo. Apenas quero 
diLer que é lamentável que se diga que a jurisprudência firmada pelo Supremo 
Tribun;,1l se referia a problema da Assembléia Legislativa. 

Acabei de ler o parecer do Ministro Gonçalves de Oliveira, que acredito, 
não leram ... (tumulto] 
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- O nobre Senador Itamar 
Franco solicitou dois minutos para encerrar.-Peço aos cofn.panheiros que lhe 
dêem esses dois minutos para encerrar a sua questão de ordem, que, realmen
te, vem sendo longa. 

O .SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, para terminar. Esta emen
da fere o princípio constitucional, fere o princípio republicano, já hâ parecer 
firmado do Supremo Tribunal Federal, jã há um parecer aprovado na Comis
são de Constituição C -JusfiÇa d"ã -Câmara dos Deputados, da lavra do então 
Deputado Milton Campos. V. Ex'" tem, por deferimento do Presidente do 
Congresso Nacional, o poder, neste instante, de impedir o prosseguimento 
desta emenda. 

O SR. JOSf: UNS - Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra, pela 

ordem, ao nobre Senador José Lins. 
O SR. JOSf: UNS- Desisto da questão de ordem. Mas, se V. Ex• me 

conceder a palavra, quero dar um esclarecimento, antes de ouvir o pronuncia
mento de outros membros desta Comissão, sobre a matéria específica. Desejo 
usar da palavra apenas para dizer ao nobre Senador Itamar Franco que, ao se 
referir pessoalmente ao pronunciamento dos colegas, procure se certificar do 
que realmente houve, porque em nenhum momento, nesta Casa, fiz qualquer 
referência à citação que ele me atribui. E- só isso. Obrigado, 

O SR. ALMIR PINTO - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - V. Ex• tem a palavra. 

O SR. ALMIR PINTO- Sr. PresiâCnte, tenho a impressão que estamos 
discutindO u-ma matéria que não comporta esta discussão que está havendo 
em torno dela. O que se discute aqui é o Regimento Comum. O Presidente do 
Senado, de fato, falhou quando deu a resolução à Comissão tal. S. Exf. deve
ria, como manda o RegimentO. ter colocado em votação para que o Plenârio 
do Congresso aceitasse ou não este ·reCUrso. -

O SR. NILSON GIBSON - Exato. Foi deferida atribuição a estaCo
missão. 

O SR. ALMIR PINTO- O erro originário do Presidente do Senado 
Federal, Nilo Coelho, assessorado naquele momento, foi de não aceitar que 
teria que submeter ao Plenário. f o preceito regimental: se deve ser aceito ou 
não. Acho que o Presidente falhou. e por ter falhado é obrigado a (inaudível). 
O Regimento determina isto. 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla)- V. Ex• me permite? 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Pois não. 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla)- Ex•, o Presidente do Congresso, o 
eminente Senador-NHo Coelho, absolutamente não incidiu em erro. Nós esta
mos falando em matéria decidida. Está-se discutindo aqui o óbvio. Já houve 
uma decisão de S. Ext-, na época oportuna. Não foi impetrado algu_m recurso, 
haja vista, e segundo me consta. nem o Regimento nem a Constituiçã-o vão 
dar amparo, esta Comissão não tem p-rerrogativas para julgar decisão da Me~ 
sa, e se na Comissão de Justiça não impetraiãm o recurso na hora oportuna, 
nós estamos dentro do parecer do Sr. Presidente, que leu: 

HA Presidência decide a questão de ordem levantada pelo emi
nente Senador Mendes Canale, na forma do art. 17 do Regimento 
Comum. 

A Comissão Mista designada para emitir parecer sobre a pro
posta tem competência para examinar, além do mérito, o seu aspec
to constitucional. .. 

E encerrou a matéria. 

O SR. ITAMAR FRANCO -E não poderia ter havido recurso, nobre 
Relator, porque não houve despacho. O despacho foi à Comissão Mista. 
(Troca de apartes.) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Srs. Senadores e Srs. De
putados, a palavra continua com o nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO- Sr. Presidente, pelo que diz o Regimento, S. 
Ex~ deveria ter submetido à deliberação do Plenário do Congresso. E não o 
fez. 

O SR. RELATOR ( Moacyr -Dalla) - Porque não houve recurso. 

O SR. ALMIR PINTO - Regimentalmente, ele não poderia remeter 
para esta Comissão porque não houve aceitação por parte do Plenário, desde 
que a questão não foi a ele submetida. 

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO -O Presidente Nilo Coelho puxou o 
laço dos Senadores Itamar Franco e Mendes Canale que também incorreram 
no mesmo erro. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Então, V. Ex• agora chama a atenção 
sobre esse aspecto. Então, eu pediria licença ao Senador Almir Pinto para po
der responder a intervenção do nobre Deputado, que merece o meu respeito. 

O SR. ALMIR PINTO- V. Ex• permite uma intevenção? 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- O Senador Almir Pinto es· 
tava com a palavra. V. Ex'" jã terminou? 

O SR. ALMIR PINTO- Regimentalmente falando, esse processo não 
existe. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Senador Almir Pinto, esse 
ponto de vista é que está dando margem a toda discussão. O fato de ele existir 
não significa que eJe tenha a força do recurso. 

Nobres Congressistas, eU quero deixar claro o seguinte: o intêrprete do 
Regimento, na Casa, é, sem dúvida, o Presidente do Congresso Nacional. O 
Presidente do Congresso Nacional remeteu esse documento a esta Comissão. 
Ele interpretou. O que estamos tentando aqui interpretar é, em certo aspecto, 
o que ele interpretou. Se a interpretação de S. Ex'" tivesse sido uma interpre
tação clara, perfeita, acredito que não estaríamos discutindo aqui. Realmen
te, ele tinha,-ilaquele momento, segundo o meu entender, duas atitudes a se
rem tomadas: ou aceitava a preliminar e imediatamente arquivava, sem a lei
tura sequer, as emendas, ou, então, ele simplesmente não aceitava a prelimi
nar, sem nenhum adenda mas, apenas permitindo, evidentemente, regimen
talmente, que aqueles que não tiveram a sua preliminar não considerada re
corressem, de acordo com o Regimento. Não fez de uma forma. não fez de 
outra. Adotou uma terceira postura, que nós entendemos equivocada. Po
rém, não somos nós aqui, não sou eu aqui o intérprete do Regimento, o intér
prete que é, na realidade, o Presidente do Congresso Nacional. Ele remeteu 
para cá e nós estamos procurando compreender, ou tentando interpretar a 
sua interpretação da questão de ordem, c-omo S. Ext- responde à questão de 
ordem. Então, é por isso que esta discussão está se dando e espero que consi
gamos terminar a discussão, para que possamos então tomar uma decisão a 
respeito: Antes de dar a palavra ao Senador Passos Pôrto, concedo a palavra 
ao Deputado Anísio de Sousa, pela ordem, anteriormente solicitada. 

O SR. ANISIO DE SOUZA- Sr. Presidente, estou notando o seguinte: 
é que o Presidente em exercício do Congresso mandou que tomâssemos co
nhecimento, em termos de Comissão Mista, não fora conforme entendimento 
expresso do nobre Senador Itamar Franco. Não. Entende S. Ex• que o recado 
que viera por escrito de lá delegava a V. Exf. poderes para. de plano, indeferir 
tudo isso que se planeja fazer. Entendemos nós que veio endereçado à Comis
são, pelo que está escrito·. Mas isso não vem ao caso. Acho que estamos todos 
nós demorando para chegarmos a um denominador comum, que é exata~ 
mente votarmos, daqui a instantes, essa pretensão de inconstitucionalidade e 
posteriormente enviarmos essa decisão e transferirmos ao Sr. Relator para 
que, como autoridade de direito, possa trabalhar e cumprir o seu dever. Esta
mos aqui assistindo até a determinados gestos que não se coadunam com a 
perspectiva daqueles que já aprenderam a conviver com o Senador Itamar 
Franco, gestos até mostrando os umbrais da safda da porta para um colega 
que nos merece o maior respeito nesta Casa, que é o nobre Senador José Lins. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Permita-me. Eu entendi a interpretação 
do nobre Senador José Lins, e me dediquei a um estudo profundo da matéria. 
como se eu estivesse ganhando tempo. E estranhei exatamente que partisse do 
Senador José Líns- talvez V. Ex• não saiba --a este Senador ligam-me cor
diais laços de amizade. Foi a razão do meu extrapolamento. O que me sur
preende, nobre Deputado, é que tivesse partido desse Senador. 

O SR. ANISIO DE SOUZA- Surpreende que um homem dafinesse e 
da cultura de um Itamar Franco ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado. 

O SR. ANISIO DE SOUSA- ... que representa, nesta Casa, aquilo que 
hã de mais puro. de mais sagrado e de mais respeitoso, que é o pensamento 
sério da Oposição. Isso nos surpreendeu. Mas vai aqui um tanto ou quanto de 
perspectiva que aguardo para o amanhã, no final desta matéria; quando esti
ver no plenário. Imaginemos nós que agora, no encaminhamento de entendi
mento com tanto menos, imaginemOs riós com tanto mais, no plenário. O tu
multo que vai acontecer, quando tudo isso poderia ser plenamente evitado 
aqui e lá, porque, na realidade, o que se discute é se chegar a um denomina
dor comum, porque acho que todos nós buscamos isso. 

O SR. ITAMAR FRANCO- f: muito fãcil acabar com o tumulto. Bas
ta retirar essa emenda e o tumulto acaba. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Está com a palavra o 
nobre Deputado AnísTo de Sousa, a quem garanto a palavra. 
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O SR. ANISIO DE SOUZA- Te{mino as minhas-palavras dizendo que 
a reunião' desta Comissão Misthl deve tomar o seu leito normal, o seu cOnsen
so para atingirmos aquilo que estamos lJuscando: TfiSOlvermos esse ligeiro im
passe da determinação do Sr. Presidente em exercício do Congresso, Nilo 
Coelho, e emitindo um docuffiento ao nobre Relator para que ele dê início 
aos seus trabalhos. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Eu só queria lembrar aos 
membros desta Comissão que, na realidade, esta discussão não limita, não 
atrasa a discussão das matérias: nem sequer dilata o prazo das ComissõeS. A 
discussão desta matéria é válida porque o próprio Relator da matéria não ter
minou todas as emendas: o prazo das emendas termina hoje e só a partir de 
amanhã que ele poderá ter as efuendas em mãos para começar a trabalhar. 
Portanto, não se poÜc argumentar, no momento, que essa discussão esteja di
latando qualquer prazo. Quero deixar claro que não é essa a tentativa, que se
ria inócua, da Presidência da Comissão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto patã urna questão de 
ordem. 

O SR. PASSOS_!'ORTO- Sr. Presidente, estamos querendo defender 
aqui a posiQão-i:senta do Presidente em exercício, Senador Nilo c_oetho/que se 
pautou dentro do Regimento. No curso da leitu_ra da emenda apareceu um re
curso, subscrito peiÔs Senadores Mendes Canale e Itamar Franco, dizendo da 
inconstitucionalidade da em_enda, por ferir a República e Federação e pedia 
que a emenda fosse suspensa sua leitura, porque tinha efeito suspensivo. O 
Presidente indeferiu o efeito suspensivo e encàmínhõu a emenda à Comissão 
Mista, que é o órgão competente para examinar ihtlusive a constitucionalida
de ou inconstitucionalidade da emenda_,__Eotão, o_órgão competente para o 
exame do recurso é esta Comissão. De modo que eu tenho a impressão -
não estava aqui no início da sessão - de que o Presidente deveria fazer era 
pôr em votação se a Comissão aceita ou não o recurso apresentado em Ple
nário. A Comissão vota se aceita ou não. Não aceito esse recurso, nós passa
remos ao exame do mérito das emendas constitucionais que estão aqui e·m 
exame. 

Esta é a prelimíi1ar, Sr. Presidente, para uma_ questão de ordem que apre
sento a V. Ex', de defender a posição do eminente Presidente Nilo Coelho, 
que agiu corretamente dentro do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Gold.man)- Na realidade, não estamos 
exatamente agindo dentro d_o_Regimento. Não estamos discutindo nada por
que não há matéria em discussão no momento; são questões de ordem. Esta
mos agindo de uma forma um tanto liberal ao permitirmos o aparte dentro da 
questão de ordem. 

O SR. ALBi:.RICO CORDEIRO- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- V. Ex• tem a palavra. 

O SR. ALBlORICO CORDEIRO- Sr. Presidente, a impressão que se 
tem é que o Senador Nilo Coelho, Presidente em exercício do Congresso Na
cional, teria cometido um lapso. Mas, há de admitir-se também que os Sena
dores Itamar Franco e Mendes Cana(e - usemos uma expressão um tanto 
popular- embarcaram no lapso do Senador Nilo Coelho.. Porque é de su
por, como técnica legislativa - vamos usar outra palavra talvez popular, 
como truque legislativo - regimentalmente, caberia um recurso quando o 
Presidente Nilo Coelho escreveu no cabeçalho do recurso dos Senadores Ita
mar Franco e Mendes Canale: .. À ComiSsão Mista". Caberia um protesto. E 
mais: V. Ex• abriria" Um precedente para o seu recurso, quando diz: .. Caso, 
porém, V. Ex• não se julga habilitado a decidir de plano a questão ora solici
tada, solicito que seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça". 

O SR. ITAMAR FRANCO-- V. Ex• vai m~_ peimitif- Um -ãj:larte? 

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO- Pois não, 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então veja V. Ex• a interpretação do Se
nador Passos Pôrto e a interpretação que V. Ex' dá agora. Eu não_ estava pre
sente na Comissão quando o Senador Mendes Canale entregou o nosso recur
so em Plenário. Mas vejã que o Senador Mendes Canale agiu corretamente. 
Porque, se V. Ex• verificar nas notas taquigráficas·, e o Presidente acabou de 
lé-las, e buscar o que é principal o que a ComissãO tem que atentar é para o 
processo que dá formação a esta ComissãO; o que fez o Presidente em exercí
cio do Congresso? Ele despachou à Comissão. Se ele despachou à Comissão 
nós não poderíamos, naquele instante, levantar nen_hum problema regimental 
de recurso. Porque, evidentemente, entendemos nós, entendeu o Senador 
Mendes Canale naquele instante e entendeu muito bem que ele transferia a 
responsabilidade da decisão à Presidência da Comissão. 

O SR. ALBtRICO CORDEIRO- Não é isso. Não é o que está escrito 
aqui. 

O SR. ITAMA.R FRANCO - Está sim, Senhor! 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Go!dman) - Senador Itamar Franco, 
V. Ex• está dando um contra-aparte, isto é, aparteando o aparteante. Pediria 
a V. Ex• que terminasse, pois há outros corl~panheiros que pediram a palavra. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente,{u queria dizer o seguinte: 
nós temos que atentar nest~ instantes a quê? É par a gravação da fita que te
nho aqui, é para as notas taquigráfi~s. ou é para o despacho exarado pelo 
Presidente1do Congresso? E isso que nós ~emos que resolver. b despatho estã 
"À Comissão". E S. Ex• baixou à Comissão. 

O SR. ALBtRICO CORDEIRO - Sr. Presidente, apenas para con
cluir. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - V. Ex• tem a palavra. 

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO- Prosseguindo e encerrando o ra
ciocínio, os Senadores Mendes Canale e Itamar Franco entregaram o recurso. 
A Presidêncía cometeu um lapso, alguns diriam um erro, cometeu um lapso 
ao encaminhar à Comissão Mista, quando talvez, hipoteticamente, não era o 
órgão competente. Porque V. Ex"s abriam aqui à J=omissão de Justiça parao 
recurso. Mas, como V. Ex•s ficaram desatentos ao andamento do recurso, à 
tramitação do recurso na Coffiissão, aí vem, com muita justiça e para honra 
~desta Comissão, vem o Senador Itamar Franco fazer a apelação final nos es
tertores de um recurso que não tem nenhuma sustância para que esta Comis
são sobre ele decida. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman):.::.. Vou solicitar ao nobre De
putado Albérico Cordeiro que conclua para que eu possa dar a palavra, na 
ordem que me foi solicitada, ao Deputado João Linhares. 

O SR. JOÃO UNHARES - Compete-me, inicialmente, colocar uma 
preliminar sobre o aspecto jurídico com todo o respeito à interpretação dos 
eminentes colegas que fundamentaram o seu ponto de vista, o que o art. 73 
prevê não tem nada a ver se a proposta é constitucional ou inconstitucionaL 
Ele se refere a um principio que está consagrado em todas as constituições do 
Brasil, que obstam, que impedem o poder constituinte do Congresso de alte
rar a Constituição quando a proposta de emenda fere dois princípios: primei
ro, quando tendente a abolir a Federação, a República representativa e, em 
segundo lugar, quando a proposta não se revestir da formalidade do quantum 
de assinaturas para ter seguiffien-to eSsa PrOPostã. 

É este o caso específico. Não se trata aqui de se saber se a proposta é 
constitucional ou inconstitucional. Porque, proposta de emenda à Consti
tuição não existe inconstitucióil:ilidade nela. Ela só ê obstada pela proibição 
que o próprio regime, que se fundamenta na República representativa, impe
de e na sua formalidade se não atingir um terço nas duas Casas. 

Ora, o Sr. Presidente do Congresso, no momento em que exercia essa auw 
toridad-e, data 1·enia. ele se cobriu das vestes de Pilatos, lavando as mãos. E 
aqui nós não podemos divergir do que está escrito. Ele transferiu esta decisãO 
para a Comissão Mista. Eu vou me permitir ler, ainda que pareça enfadonho: 

"A Comissão Mista, para emitir parecer sobre proposta, tem 
competência para examinar, além do mérito, o seu aspecto constitu
cional." 

Portanto, o Presidente não decidiu o requerimento que não é questão de 
ordem, é um requerimento, e transferiu indevidamente para a Comissão Mis
ta. Nós temos que sair deste impasse. O Presidente desta comissão, segundo o 
meu entendimento. e aí me alinho com o pensamento do Senador Itamar 
Franco, terá q-ue decidir. 

O SR. NILSON G!BSON- Permita-me. A competência é da Comis-
são, de acordo com o art. 17. -

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) :.._ Eu solicitaria aos compa
nheiros que permitissem ao Deputado João Linhares prosseguir nas suas con
siderações. 

O SR. JOÃO UNHARES- Eu gostaria de continuar com a minha ar
gumentação. Quem decide os requerimentos e ql1estões de ordem na Câmara, 
no Senado e nas Comissões é o Presidente. Poderá ser transferido, ser consul
tado o Plenário. Mas, inicialmente, quem decide é o Presidente. Eu não posso 
me antecipar ao desdobramento do processo legislativo. Mas, neste caso, no 
meu entendimento, e na forma da própria Constituição, o Congiesso- não 
pode deliberar sobre emendas constitucionais que atentem contra o princípio 
federativo e da República Federativa. Nem pode deliberar sobre emendas que 
não tragam o número exigido na Constituição. Como é que nós nos colo
caríamos aqui, se tivesse sido proposta uma emenda com menos de um terço 
de assinatura da Câmara e no Senado? Iríamos dar continuidade à apreciação 
da matéria, se nós sabemos que estamos impedidos de sobre ela liberar? Aqui 
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rtsta invocar se realmente a emenda do Deputado Anísio de Souza quebra o 
princípio da República representativf Mas o Presidente poderã decidir, e 
acho, que, data venia, compete a V. Ex• tsse direitq e esse dever de decidir esse 
requerimento, porque não foi decidido pelo Presiáen~e do Senado Federal. 
Ele forexplícito: "A 'Comissão Mista designada cabe 'emitir parecer sobre a 
proposta, tem competência para examinar, afém do mérito, o seu aspecto 
constitucional". 

Mas, aí ele encerrou. Não se indagava da constituci9nalidade da propos~ 
ta, e sim se ela insurgia na proibição, que é fundamento da República e do re
,gime representativo. V -~Ex• deverá deciçlir, e como ó· Re&imento estabelece e 
ao Plenário compete, sobre/a decisão da Presidência, se manifestar, evidente
mente, serr solicitada a decisão do Plenário.· Mas se essa Comissão, ainda que 
ao arrepio do Regimento, mas pai'ã O que colaborou o Presidente do Co_n
gresso Nacional, porque a ele competia. Na forma do art. 76 do Regimento 
Comum, cabia ao Presidente decidir liminarmente. Mas, o que fez o Presiden
te? Transferiu a decisão para a CortüSSão Mista. O Presidente do Congresso 
não decidiu. 

Troca de aparces.) 

O SR. JORGE ARBA'GE- Permite um aparte? 

O SR. JOÃO UNHARES - Pois não. 

O SR. JORGE ARBAGE-, Eu me socorro do art. 73, que V. Ex• cita: 

·~Na sessão a que se refere o artigo anterior, o Presidente poderá 
-veja bem V. Ex~ que o verbo está no condicional- rejeitar, limí~ 
narmente, a proposta que não atenda ao disposto no art. 47, §§ 19 a 
39, da Constituição." 

Pois bem. J:: questão de oportunidade. A oportunidade da rejeição, aqui, 
pelo que está dito no Regimento, se caracteriza no ato em que a emenda é li
da, de acordo com o art. 72: 

"Encaminhada ao Presidente do Senado Federal ... " 

Veja bem V. Ex• que aqui é indelegãvel o poder que V. Ex•s estão que
rendo insinuar, que não o fazendo o Presidente do Senado poderia fazê-lo o 
Presidente da Comissão. 

(Trora de apartes.) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Nobre Deputado Jorge 
Arbage, pediria a V. Ex• que ·concluisse o aparte para permitir que o nobre 
Deputado João Unhares encerre a sua questão de ordem. 

O SR. JORGE ARBAGE- Veja V. Ex•, aqui eu concordo com o seu 
raciocíniO, sobretudo pela maneira inteligente como V. Ex• o coloca. Não de
penderia a decisão da rejeição liminar_. O presidente, contra a emenda que 
atente contra o art. 47, §§ 111 a 39 da constituição, não dependeria absoluta
mente de provocação. Poderia ser de sua própria iniciativa, mas S. Ex• não o 
fez. O que aconteceu? A emenda, então, segue a sua tramitação normal. Veio 
para esta Comissão para que sejam cumpridos aqueles pressupostos jurídicos 
que o Regimento Comum atribui à Comissão Mista, e nada mais do que isso. 

OSR. JOÃO LINHARES- Vou voltar ao art. 72, queestabe!eceexata
mente que esse requerimento, formulado com fundamento no art. 73, pelos 
eminentes Senadores Itamar Franco e Mendes Canale, está conforme o regi
mento. Porque ele só pode ser proposto depois de a matéria ser anunciada, H
da, publicada e designada a Comissão Mista. Aí, é que nessa sessão- porque 
ninguém pode apresentar requerimento antes dela, porque o art. 73 estabelece 
que nessa sessão em que é lida e designada a Comissão Mista é que é apresen
tado o requerimento. Ora, se o Presidente da Casa cochila na análise desses 
pressupostos, que são importantíssimos e fundamentais para qualquer apre
sentação de emenda à Constituição Federal, cabe- porque não há nada que 
proíba -a um membro do Congresso suscitar a matéria, provocando a deci
são da Presidência, e esta não aconteceu. Ao contrário, ele delegou, transferiu 
o ônus dessa decisão absoluta. 

O SR. JORGE ARBAGE- A transferência é insinuativa. 

O SR. JOÃO UNHARES-

"A Comissão Mista, para emitir parecer sobre proposta, tem 
competência para examinar a matéria." 

Não negou, ele transferiu para cá. 
Então, Sr. Presidente, arrimado nos pareceres de eminentes juristas, do 

Supremo Tribunal Federal, jurisconsultos, e da própria Câmara dos Deputa
dos. que é a tua[, porque esses princípi(:fs- permanecem nessa emenda outorga
da- ainda que outorgada, mas repetiu, talvez por um cochilo da Junta Mili
tar, mas aqui está c_onsignado- a prorrogação de mandatos fere fundamen
talmente a República representativa: PortantO, não podemos _deliberar sobre 

o mérito da matérja _enquanto não a examinar-mos. Agora, quanto ao des
dobramento, se V. Ex• achar que o Presidente decidiu erradamente. V. Ex• re
queira ao Plerlário, mas fora disso vamos aguardar a decisão da Présidência. 
V. Ex• não pÓ de se anteciPar, c;ob pena de estar se colocando contra a leíjá de 
forma parcial. 

O SR. JORGE ARBAGE- V. Ex• está indo contra. o Regimento. 

O SR. JO~O LINHARES- Não estou, não.·Eu li os dispositivos regi
mentais. 

O SR. JORGE ARBAGE- O art. 17, Excelência. 

..0 SR. JOÃO LINHARES- O art. 17 trata de matérta inconstitucional. 
Eu pergunto a V. Ex•: emenda à Constituição é inconstitucional? Não. Não 
existe emenda à Constituição inconstitucional. 

(Troca de apartes.) 

O SR. JORGE ÁRBAGE- Os Senadores Itamar Franco e Mendes Ca
nale argúem o seguinte: "Não seria oportuno alongar sobre as razões ordi· 
nárías que estão a determinar a inconstitucionalidade". Então, é inepto o re· 
curs~ dos Senadores Itamar Franco e Mendes Canale. 

O SR. NILSON GIBSON .,.--V. Ex• leu somente o final, leia o inicio, 

O SR. JOÃO UNHARES- Não estou tratando do que não existiu. es· 
tau tratando de um requerimento, que está devidamente fundamenta do na le· 
tra simples, clara e meridiana da Constituição FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Nobre Deputado João Li
nhares, solicito a V. Ex• que conclua as suas considerações. 

O SR. JOÃO UNHARES- Os eminentes Deputados do PDS não me 
deixam concluir, Sr. Presidente. 

Nesses termos, sem nenhum passionalismo e nem partidarismo, porque 
este, pelo que me consta, é o primeiro incidente em que se invoca e que surge 
oriundo da aplicação do art. 47, § 1• da Constituição Federal, porque, limi
narmente, eu rejeito qualquer afirmação de que uma emenda à Const_ituição 
seja inconstitucional. Respeito aqueles que esporam uma posição contrâria, 
mas à Comissão compete decidir. Entretanto, não podemos deixar de apre
ciar este requerimento porque a Presidência do Congresso transferiu a res
ponsabilidade para nós, conseqüentemente ao Presidente da Comissão. 

Sr. Presidente, entendo que este requerimento é uma peça existente, váli
da. séria, da maior responsabilidade e que V. Ex• terá que decidir sobre ele, c, 
se for o caso, a seguir a Comissão posicionar-se com relação à decisão de V. 
Ex"' Mas nós não podemos, em respeito ao que estã escrito na Lei, e à decisão 
da própria Presidência do Congresso, deixar passar em branco e sem decisão 
uma matéria tão importante quanto esta. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Tem a palavra o Deputa
do Henrique Brito, em seguida o Deputado Marcondes Gadelha e, logo de
pois, o Sen·ador José Lins, que estão inscritos. 

O SR. HENRIQUE BRITO- Sr. Presidente, Srs. Componentes desta 
Comissão: Falo neste instante, como um dos modestos autores desta emenda, 
que não_ digo de prorrogação de mandatos, mas de coincidência de mandatos. 

Assim fizemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados, imbui
dos dt! um sentimento maior de municipalismo brasileiro. E qual a minha sur
presa quando dois eminentes municiPalistas, o nobre Senador Itamar Franco 
e o nobre Deputado João Linhares, que merecem minha consideração, defen
dendo, em várias oportunidades, melhor distribuição de recursos aos municí
pios brasileiros. 

Daí, Sr. Presidente, inclusive agora, vem S. Exf o eminente Senador Ita
mar Franco. coadjuvado com a inteligência brilhante do no·s-so companheiro 
Deputado João Linhares, impor a V. Ex~. como Presidente, que casse o direi
to de votarmos, de apreciarmos a matéria e que V. Ex•, in limine, nos deixasse 
sem nenhuma participação. Então, não sei o que bem entender dos eminentes 
oradores, que pedem para que tenhamos eleições e que as nossas emendas 
não sejam apreciadas, para que o eleitorado- brasileiro possa votar. 

Agora, diante da maneira com que se expressam, cassam o nosso direito 
de votar. Da[ dizer a_V. Ex~. Sr. Presidente, sábio como é, inteligente como 
tem demonstrado nesta Casa, recebendo a proposta do Senador Nilo Coelho,· 
intempestiva oU tempi!stivamente, errada ou acertadamente, encaminha à 
apreciação desta Comissão, e V. Ex• o fez, como fez passar, então, a ler odes
p:.Icho do Sr. Presidente do Congresso Nacional e submeter à apreciação, já 
oralmente, dos nobres componentes desta Comissão. E o que estamos fazen
do. Estumos, inclusive, discutindo para depois V. Ex•. no caso, submeter à 
nossa apreciação. Complementando este raciocínio, ia dizendo das dificu\da
d~s e que aqui avoco a condição de todos aqueles que defendem a soberania 
dos munidpios no que diz respeito às suas fmanças públicas. Tenho em mãos 
telegrama de um prefeito do PMDB, de Cabedelo, Estado da Paraíba, en_de-
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reçado a nós, como Presidente da Associação Brasileira dos Municípios; pe
dindo que se faça tudo a tim de que não tenhamos eleições este ano, porque 
sequer tem condições de realizar eleições, por não ter dinheiro, por não ter 
condições de realizar eleições, por não ter dinheiro, por não ter condições 
econômicas, não ter sequer uma comissão organizadora naquele Município. 
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Com a palavra o Deputa
do Marcondes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presidente, espero que as 
ponderações do nobre Deputado João Unhares tenham afinal trazido algu
ma luz e tenham servido para amainar esta tempestade em copo d'água que se 
estava armando aqui. Afinal, estávamos discutindo, até acaloradamente, 
sobre uma matéria inteTrameiife ociosa ejâ decidida. O Presidente Nilo Coe
lho recebeu o recurso do Senador Itamar Franco e deu o nome de recurso na 
sua decisãO, e- encaminhou-a a esta Comissão. Tanto-isso é verdade que na se
qüéncia, no ato seguinte do seu despacho, S. Ex• diz que H o recurso não tem 
cfCilo suspensivo. Desta forma, o Sr. Secretãrio ... ;'_Significa, então, que ore
curso foí ·recebido. Daí a necessidade de lhe negar o atributo de caráter sus
pensivo, mas considerou que o recurso existe. E nós estávamos áiSCútindo se 
esse recurso, palpável, visível, examinado, lido, triturado, mastigado, se ele 
existia ou nãõ. Depois, Sr. Pr-esidente, seria -infefraiii.enfe despiciendo, por
que, ainda que esse recurso não existisse, o Senador Itamar Franco poderia 
perfeitamente apresentá-lo, aqui, nesta hora, na forma do art. 17. De forma 
que não escaparíamos de ter que discutir sobre _a capacidade ou não de esta 
Comissão de deliberar sobre a matéria. 

Felizmente avançamos alguma etapa, Sr. Presidente, e agora a discussão 
se transfere para o fàto de o Presidente poder, ou de esta Comissão poder ou 
não, liminarmente, rejeitar a discussão da matéria. 

Volto ao art. 73, para aqueles que entendem diferentemente, para aque
les que acham que um Presidente de um órgão colegiado não pode, em pri
meira instância, recusar, ainda que a sua decisão possa ser submetida ao refe
rendo de Plenário ou da Comissào_de Constituição e Justiça, para aqueles que 
entendem que um Presidente de um órgão colegiado não pode recusar uma 
matéria quando ela fere os códigos, os regimentos e a Constituição -âa Re
pública, e só quem pode fazer é o Plenário, é o tal órgão colegiado, eu remeto 
ao art. 73, que diz que o Presidente poderá rejeitar, liminarmente, a proposta. 

Se o entendimento fosse outro, Sr. Presidente, o legislador_ diria que o 
Plenário é que decide da possibilidade ou não de rejeição da matéria, liminar
mente. Logo, o legis_lado_r def~riu ao Presidente a capacídade de rejeitar, limi
narmente. No momento em Que o Presidente do Sen.iido transferiu para esta 
Comissão, é evidente que, por analogia, o Presidente desta Comissão também 
tem a capacidade de rejeitar liminarmente a matéria, desde que ela venha a 
configurar um impedimento insanável de ordem constitucional, qual seja o de 
que venha a atentar, ou que seja tendente a abolir o princípiO federativo e a 
República. 

Então, esta é a questão que temos que responder agora, antes de sugerir 
ao Presidente que rejeite ou não a matéria. Esta matéria tende a abolir a Re
pública e a Federação? 

Veja bem, Sr. Presidente, que o art. 47 da Constituição não exige que a 
emenda seja capaz de abolir a República. Não há necessidade da efetividade 
da consumação da abolição da República ou da Federação. Basta que ela seja 
tendente a abolir a Federação ou a República. Tendente significa um gradien
te de efetividade. Então, vejamos, Sr. Presidente, se a emenda é tendente a 
<.~bulir a Federação o·u a República. Em que é que se baseia a República? A 
República se caracteriZa, Sr. Presidente, pela impessoalidade do poder e pela 
sua descontinuidade, isto é, pela sua limitação no tempo e rotatividade em 
prazos certos e regulares. Além disso, ela se caracteriza na obediência cega 
aos Códigos, acima da vontade dos governantes. 

Ora, qualquer emenda que venha a ferir esses princípios em que se baseia 
a República, a rotatividade do poder em prazos certos, regulares, a impessoa
lidade do mando, a soberania nacional, representada pela Constituição, que é 
o consenso dos governados, qualquer matéria que venha a ferir isso tende a 
abolir a República. Agora, pergunto: serã que ela tende a abolir também a 
Federação? Porque entendo que a matéria tende a abolir os dois princípios. 
Serú que ela tende a abolir também a Federação? Ora, é clássico -que a· auto~ 
nomia municipal é a pedra basilar do princípio federalista e da Federação. 
Não pode haver Federação, não pode haver princípio federalista sem autono
mia municipal. E é a própriã Constifuição, essa Co-õ.stituição autoritária que 
aí está, esta Constitu1ção outorgada, essa ConstitUição para cuja apresen
taçUo foram violados todos os cânones do Direito, essa mesma Constituição é 
quem define a autonomia municipal quando diz que a autonomia municípal 
se caracteriza pela eleição dos prefeitos em prazos regulares~ Então, a eleição 

dos prefeitos em prazos regulares é ponto funrl•:J.mental definido na Consti
tuição, característico e indissociável do princípio da autonomia municipal. 

De maneira que, Sr. Presidente, não há dúVida de que a matéria tende a 
abolir a Federação ou a República. Não digo que seja capaz de abolir. t evi
dente que o mundo não vai se acabar por causa dessa emenda do eminente 
Deputado Anísio de Souza, mas, seguramente, ela tende a abolir, e é desta 
forma que está na Constituição: 

•·Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tenden
te a abolir a Federação ou a República." 

Desta maneira, Sr. Presidente, entendo que V. Ex• tem autoridade para 
rejeitar liminarmente e decretar a incapacidade desta Comissão de deliberar 
sobre esta matéria. 

O SR. JOSE LINS - Sr. Presidente, gostaria de pedir a atenção dos 
meus pares para a seguinte linha de raciocínio: houve urna emenda, de auto
ria do nobre Deputado Anísio de Souza, encaminhada ao Congresso Nacio
nal, que foi lida na forma regimental, que foi aprovada e para a qual foi cons
tituída uma Comissão Mista para analisá-la. 

Houve, paralelamente, um requerimento assinado por alguns Senadores, 
acusando a emenda de inconstitucional. 

Mas, o fato, Sr. Presidente, é que a Comissão "foi constituída, e tanto foi 
constituída que aqui estamos para deliberar sobre as emendas. 

O requerimento dos Senadores. para ter valídade absoluta, deveria ter 
sido votado em. Plenário. Não o foi. 

O SR. ALBERICO CORDEIRO- Se V. Ex• me permite, gostaria de 
contestar a afirmação de V. Ex• (Assentimento do orador.)- Eminente Se
nador, o Presidente não decidiu o requerimento. ConseqUentemente, nin
guém poderia opor qualquer medida contra ele. A Comissão é competente 
para conhecer dele, diz o Presidente. 

Muito obrigado pelo aparte. 

O SR. JOSE LINS- Sr. Presidente, voltando à linha de raciocínio. A 
Comissão, para a apreciação da Proposta de Emenda à Constituição do De
putado Anísio de Souza, está constituída. 

O SR. JORGE ARBAGE- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE LINS - Pois não. 

O SR. JORGE ARBAGE- Senador José Lins, um dos aspectos ques
tionados agora é a inovação jurídica levantada pela nobre Oposição a respei
to do poder de_competência que não teria sido usado pelo Presidente do Sena
do, mas que seria delegado ao Presidente da Comissão. Veja V. Ex• 

O SR. JOSE: LINS- Se V. Ex• me permite, vou desenvolver o raciocínio 
e chegar até lá. 

O SR. JORGE ARBAGE- Apenas para dar uma colaboração a V. Ex• 
Eu verifico, aqui no capítulo Das Comissões Mistas, que existem quatro 

referências apenas que dão competência direta ao Presidente da Comissão. A 
primeira está no§ 2"' do art. 10: é para designar um funcionârio do Senado Fe
deral ou da Câmara dos Deputados para secretariar a Comissão. N'? § 311 do 
mesmo artigo: "Ao Presidente da Comissão cabe designar o Relator da ma
téria ... " Atente V. Ex• para isto: o Relator da matéria. O§ 39 do art. I I diz: 

"A ComisSão decidirá por maiori"a simples em reunião que se 
realizará, por convocação do Presidente, imediatamente após o de
curso do prazo fixado para interposição do recurso." 

E. por fim, no art. 14, diz que: 

"A Comissão deliberará por maioria de votos, presente a maio
ria de seus membros, tendo o Presidente somente voto de desempa
te:· 

O SR. JOSE UNS- Nobre Deputado Jorge Arbage, agradeço o aparte 
de V. Extt, que é esclarecedor, mas gostaria de continuar o meu raciOcínio. 

O fato, Sr. Presidente, é que houve várias propostas de emendas, para a 
análise das quais foi constituída esta Comissão. Em seguida, houve um recur
so de alguns Senadores acusando essas emendas de inconstitucionais. Qual 
seria a tramitação normal desse recurso? Seria a apresentação a Plenário do 
Congresso, a votação e a deliberação do Plenário. Ora, não houve a delibe
ruçào. 

E eu pediria a atenção dos meus pares, porque alguns acham que o Presi
dente do Senado cometeu um erro ou engano. Ora, jã se provou nesta Casa, 
Sr. Presidente, que não havia quorum, naquela ocasião, no Plenário do Con
gresso. Logo, o Presidente nem poderia chegar a conclusão alguma a respeito 
daquele requerimento. Mas, o Presidente despachou na face do requerimento 
a cst:.L Comissão paru que esta Comissão apreciasse o recurso ou o suposto re
curso daquela Comissão. Ora, Sr. Pres-idente, o próprio requerimento do Se-
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nado r Itamar Franco e de outros suscita a inconstituCionalidade das emendas 
para as quais esta Comissão foi constituída. 

Hâ dois casos aqui a considerar. 
O primeiro caso se refere à questão do atentado contra a República. E, 

neste caso, só neste caso, esta emenda à ConstitUição seria inconstitucional. 
Mas, a interpretação do Regimento neste ponto não seria desta Comissão, e 
V. Ex' já disse aqui neste plenário que não se julga competente para dirimir 
dúvida como esta. V. Ex' diz textualmente: o intérprete do Regimento é o 
Presidente do Senado. E é verdade. Mas, vamos adiante. A segunda possibili
dade de inconstitucionalidade não existe, praticamente. Não existe porque 
uma emenda à Constituição só pode ser inconstitucional naquele caso. Mas, 
do ponto de vista lógico e do ponto de vista geral, toda emenda ou toda pro
posição em CorriiSsão Mista será, obrigatoriamente, segundo o art. 17, anali
sada quanto a sua inconstitucionalidade. 

Então~ Sr. Presidente chegamos à conclusão de que o Presidente do Se
nado, sabendo que toda matéria da Comissão Mista terá que ser analisada 
sob o ponto de vista da constitucionalidade, remeteu, como subsídio, o reque
rimento a esta ComissãO. Neste caso, Sr. Presidente, a Comissão teria que 
examinar o documento à luz do art. 17, que é o único ponto de apoio que esta 
Comissão encontra, aliás obrigatoriamente, para analisar a matéria do ponto 
de vista da sua constitucionalidade. 

Mas, vamos adiante, Sr. Presidente. O art. 17, que está agora apoiando a 
análise da constitucionalidade da matéria nestª Comissão, redime o Presiden
te do Senado de qualquer erro, porque o que ele solicitou foi que a Comissão 
cumprisse uma obrigação regimental, que é a de analisar a constitucionalida· 
de da matéria. Mas, vamos adiante, Sr. President~ É ainda o Regimento Co
mum que diz, no seu art. 75: 

.. Perante a Comissão, poderão ser apresentadas emendas, c'om 
a assinatura, no mínimo, de 1/3 (um terço) dos membros da Câma
ra dos Deputados ou do Senado Federal. 

Art. 76. O parecer da Comissão restringir-se-ã, exclusivamen
te,ao exame da proposta e das emendas apresentadas na forma do 
artigo anterior." 

Ora, Sr. Presidente, se esta ComisSão tem, ·obrigatoriamente, pelo art. 
17, o dever de analisar a constitucionalidade da matéria se esta Comissão não 
pode analisar a matéria senão através da redação original das emendas e das 
emendas à emenda que forem apresentadas, torna-se claro que a matéria terá 
que ser examinada, Sr. Presidente, através do próprio parecer do Relator. E é 
isso, Sr. Presidente, que eu proponho que V. Ex' remeta o requerimento dos 
Senadores Itamar Franco e Mendes Canale, ao Sr. Relator, porque esta Co
missão terã de decidir da constitucionalidade da matéria e não vai poder deci
dir sem ouvir o Sr. Relator. 

Solicito; portanto, a V. Ex' que proceda segundo estou indicando. Muito 
obrigado a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Srs. Deputados, Srs. Sena
dores, se a matéria fosse límpida, ela, sem dúvida, não teria dado margem a 
todas essas discussões que tivemos,-agora, n-este nlorileiito. üm-a série de De
putados levantaram questões de ordem regimentais, algumas delas pertinen
tes, outras no meu entender não pertinentes. Porém, a questão principal se 
cinge à interpretação da decisão do Presidente do Congresso Nacional na res
posta à questão de ordem. Nela, ele nos remete dois artigos do Regimento In
terno: o art. 132, § 19, lembrando que o recurso não tem efeito suspensivo. 
Sendo o recurso sem efeito suspensivo, a matéria passa a tramitar como pas
sou, realmente, a tramitar com a instalação desta Comissão Mista. E nos 
lembra que o art. 17 trata de análise da constitucionalidade da matéria. 
Quando o Presidente não tomou uma decisão conclusiva nem arquivando 
pura e simplesmente o documento, dando como decisão liminar de que a me
dida era constitucional, ou não a recebeu dando como decisão de que seria 
um princípio republicano, conforme a questão de ordem levantada, o Sr. Pre
sidente nos colocou diante da discussã,o da constitucionalidade das emendas. 

Não me parece lícito que esta Presidência exercesse, ela por si só, o papel 
que cabia ao Pr_es_idente do Congresso Nacional. O Presidente do Congresso 
Nacional tinha certos poderes que, sem dúvida, no nosso entender, são in
transferíveis à PresidênCia de uma ComisSãO Mista. Seria, no meu entender, 
um ato de força se a Presidência desta Comis_são Mista pura e simplesmente 
decidisse não apreciar a matéria. Mesmo porque- como entendo que aPre
sidência do Congresso julgasse este ato como sendo um ato anti-regimental 
- poderia pura e simplesmente, passado o prazo da Comissão, sOlicitar que a 
matéria fosse a Plenário sem parecer da Comissão com O parecer apresentado 
por um Relator especial. Porém, também nos parece claro que o Presidente, 
quando mandou a __ e_sta Comissão o documento, não julgou que esse docu
mento, principalmente a matéria constante do documento, não fosse aprecia-

da. Esta matéria deve ser apreciada, mesmo porque, no art. 17, se refere aos 
trabalhos das Comissões Mistas. Todos os projetas que vêm às Comissões 
Mistas têm uma análise de constitucionalidade e um análise de mérito. A me
nos das propostas de emenda constitucional, que só podem ter anãlise de 
constitucionalidade quanto a preliminar. Porque só existe uma hipótese, na 
Constituição~ de uma emenda ser julgada inconstitucional: é quando ela fere 
o princípio federativo ou quando ela fere o princípio republicano. Portanto, 
esta Comissão deverá opinar sobre a preliminar: se julgar que a matéria não é 
constitucional, deve simplesmente propor o seu arquivamento. No caso de 
julgá-la constitucional, julgar que não fere os princípios republicanos e fede
rativos, deve dar sua tramitação. Mas, de qualquer forma a anãlise deve ser 
feita de forma preliminar. Evidentemente, nós não poderíamos simplesmente 
numa votação neste momento, levar a Plenãrio a discussão, e votação do 
mérito da preliminar sem que houvesse o parecer de um Relator, sem que 
houvesse o parecer para que ele pudesse ser discutido. Não se discute, não se 
vota algo que não foi relatado, algo que não foi consubstanciado num pare-
cer. 

Entendo, portanto, claro que sujeito a estar cometendo erros, já que a 
matéria me parece inusitada, que a preliminar levantada pelo Senador Itamar 
Franco e pelo Senador Mendes Canale, que poderia, como disse o nobre De
putado Marcondes Gadelha até tê-la levantado, aqui, neste instante, essa pre
liminar deve ser discutida e votada nesta ComissãO. A decisão portanto, não 
seria quanto a preliminar da Presidência da Comissão, mas seria da Comissão 
Mista como matéria preliminar. . 

Neste sentido, seria possível, plenamente possível, nada obsta no Regi
mento, que a Presidência não indique um outro Relator, que não é o Relator 
que vai analisar o mérito da matéria e da_s_ enlendas que virão. No entanto, 
julgaria, me pareceria antiético que se o fizesse. Então~ nesse· sentido, eu soli
citaria ao Relator, Senador Moacyr Dalla, que apresentasse, na próxima reu
nião, o parecer sobre o fato preliminar- da constitucionalidade ou não, ou se
ja, ·se fere ou não fere o princípio republicano, que é o texto apresentado pelo 
Sr. Senador Itamar Franco. Esse parecer, então, nessa data- que eu acredito 
possa ser na próxima reunião, que deve ser rápido - como preliminar deve 
ser colocado à Comissão, posto em discussão e posto em votação. ta decisão 
da Presidência. 

O SR. JOSE LINS - Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE(Alberto Goldman)- Pela ordem o Senador José 
Uns e atê me parece que não contrariou na realidade o requerimento de V. 
Ex• 

O SR. JOS" UNS- A minha questão de ordem era solicitar a V. Ex• 
que me esclarecesse e interpretasse, ao mesmo tempo, os arts. 76 e 17. Porque 
o art. 76 diz: 

.. 0 parecer da Comissão restringir-se-á, exclusivamente, ao 
exame da proposta e das emendas apresentadas na forma do artigo 
anterior." 

___ E o art. 17 diz: 

.. A Comissão deverá sempre se pronunciar sobre o mérito da 
proposição principal e das emendas, ainda quando decidir pela in
constitucionalidade daquela." 

Ora, Sr. Presidente, significa que,-mesmo que nós chegássemos a consi
derar a proposição inconstitucional, ainda assim teríamos que examiná-la do 
ponto de vista do mérito. _E neste caso n~o valeria a pena suspender a conti
nuidade da análise do mérito para uma prelimiri.ar. Esta é a questão de ordem 
que eu levanto e peço a V. Ex• que a considere. 

O SR. JOÃO UNHARES-- Sr. Presidente, peço a palavra para contra
ditar a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Para contraditar a questão 
de ordem, <;oncedp a palavra ao nobre Deputado João Linhares. 

O SR. JOÃO UNHARES- Parece-me que o eminente Senador José 
Lins não propõe uma questão de ordem._ Porque questão de ordem contra a 
decisão da Presidência, só através de recurso~ Como V. Ex' está decidindo 
questão regimental, não cabe recurso para o Plenário ... por qualquer outro 
órgão que possa revisar a decisão de V. Ex' 

O SR. JOSÉ UNS - Como se pode fazer recurso' 

O SR. JOÃO UNHARES- À Comissão só resta se curvar à -decisão 
que V. Ex" acaba de tomar, embora não me conforme com ela, porque enten
dia que V. Ex•, como Presidente, poderia decidir o requerimento apresentado 
pelos dois eminentes subscritores do requerimento, Senadores Itamar Franco 
e Mendes Canale. 
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110 do Regimento, é aplicado stlbsidiariamente da Câmara dos Deputados, 
que em que se arrima o re-curso de S. Ex': 

"Quando a questão de ordem for relaciotlada com a Consti
tuição, poderá o Deputado recorrer da decisão do Presidente para o 
Plenário, sem efeito suspensivo, ouvida a Comissão de Constituição 
c Justiça." 

De forma que a decisão de V, Ex• não tem efeito suspensivo. 

O SR. JORGE ARBAGE (Aparte fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Õoldman) - Está com a palavra o 
nobre Senador Humberto Lucena, para uma questão de ordem, e eu pediria 
que não se interrompesse a questão de ordem com apartes, porque é anti
regimental. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, valendo-me do pró
prio dispositrVO-ae- s. Ex~. o art. 132, diz o§ l'i':. 

"Apresentado o recurso, que não terá efeito suspensivo, o Pre
sidente, ex. officio _ou por proposta do recorrente, deferida pelo _Pl~
nário. remeterá a matéria à Com-issão de ConStituição e Justiça da 
Casa a que pertencer o recorrente.'~ 

O SR. JORGE ARBAGE (Aparte fora do microfone.) 

O SR. HUMBERTO LUCENA- De forma que não terá efeito imedia
to, quer dizer, a decisão do nobre Presidente continua de pé: não tem efeito 
suspensivo. 

O SR. JORGE ARBAGE- Então vamos submeter a matéria ao Ple
nário. E isto que queremos. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Nobres Senadores e Srs. 
Deputados, se V. Ex~s me permitirem, antes de responder às questões de or
dem levantadas, a começar pela questão de ordem do Senador José Uns, que 
se refere ao art. 76, quando diz que: 

"O pareCer da Comissifo restringir-se:â, exClusivamente, ao 
exame da proposta e das emendas apresentadas na forma do artigo 
anterior." 

Nós, evidentemente, não estamos pretendendo absolutamente nada além 
do exame da proposta de emenda constitucional é afe"ta 'a esta Comissão Mis
ta, ligando o art. 17, que diz: 

"A Comissão deverá sempre se pronunciar sobre o mérito da 
proposição principal e das emendas, ainda quando decidir pela in
constitucionalidade daquela." 

O SR. JOSÊ LINS- V. EX• me permite? 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Eu gostaria, antes de ter
minar a que.stão de ordem de V. EX~. dizendo que as Comissões Mistas res
pondem todas as matérias que lhes são enviadas ........ sejam processos do Exe
cutivo, sejam vetos, sejam emendaS consti_tuc_ionais. 

O que está em pauta, aqui, não é a constitucioilalidade de qualquer pro
jeto, de qualquer veto ou mesmo uma discussão de uma emenda constitucio
nal. Estú em discussão, aqui, uma prelimiri·a~. que está inscrita no art. 47 da 
Constituição. O que está-se discutindo é a preliminar a respeito do art. 47, 
que diz: 

~·A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I -de membros da Câmara dos Deputados e do Senado Fede

ral; ou 
II - do Presidente da República." 

E no § i': 

"Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tenden
te a abolir a Federação ou a República." 

Portanto, como texto constitucional, este impedimento é preliminar. Di
fere de uma análise constitucional pura e simples de um projeto de lei ou de 
um veto do Senhor Presidente de República, que podem ser discutidos conco
mitantemente e serem votados até em Plenário, concomitantemente. Neste 
caso, a preliminar-é constitucional, e evidentemente a interpretação que se dâ 
aqui no art. 47 tem que se sobrepor à generalidade que existe no Regimento 
Comum do Congresso Nacional. 
Então. nesse sentido. entendo que responde à questão de V. Ex' 

diz: 
Quanto à questão do Deputado Jorge Arbage o art. 132 do Regimento 

"E irrecorrível a decisão da Presidência em questão de ordem, 
salvo se estiver relacionada com dispositivo constitucional." 

V. Ex~. Deputado Jorge Arbage, não levantou nenhuma questão de ar~ 
dem, eu não lhe respondi nenhuma questão de ordem. Assim, V. Ex' não tem 
do que recorrer a esta Presidência. 

O que decidimos foi a respeito da interpretação de um documento que 
não foi enviado pela Presidência, e não uma questão de ordem levantada por 
V. Ex• 

Portanto, V. Ex• não está discutindo a matéria correta. 

O SR. JORGE ARBAGE- V. Ex• permite? V. Ex• adotou uma delíbe
ração. V. Ex~ decidiu, defiriitiV:i-e conclusívarnente, encaminhar o documento 
à deliberação de um Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Deliberação, não, ao pare-
cer. 

O SR. JORGE ARBAGE- Matéria relacionada ao parecer para que o 
Relator na próxima reunião aPreSentasse o seu parecer. Dessa decisão con
clusiva de V. Ex•, solicitamos a palavra enos respaldamos no art. 132, que es
tá inSeridO no contexto da questão de ordem. E diria V. Ex•: a matéria não di
verge, em absoluto, do sentido constitucional. O que V. Ex' está examinando 
é exatamente se a matéria conflita ou não conflita com o art. 47, § 2'i' da Cons
tituição. Então, da decisão de. V~ Ex~. o PDS recorre para o Plenário e o faz 
com embasamento do art. 132 do Regimento Comum. Se aqui no art. 132 não 
está definida a questão de ordem, V. Ex• pode dar a interpretação que quiser, 
e não será exatarnente aquela que está no espírito da Constituição. V. Ex• de
cida que seja o art. l<J Eu me embaso no art. 132: a matéria é: ou não é cOnsti
tucional'? E a pergunta que desejava fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Srs. Membros da Comis
são, o Deputado Jorge Arbage pretende fazer um recurso a urna decisão da 
Presidência da Mesa. S. Ex•. para isso, se estriba. TITULO V que trata Das 
Questões de Ordem, e que diz no caput do art. 131: 

'"A questão de ordem será resolvida_ pelo Presidente a prazos 
deterriiiilados": -e estabelece normas para essa questão de ordem. 

E no art. 132 diz que: 

"É irrecorrível a decisão da Presidência em questão de ordem, 
salvo se estiver relacionada com dispositivo constitucional." 

Porém o que trata o TITULO V é Das Questões de Ordem. Primeiro a 
Preskfência não respondeu a nenhuma questão de ordem. Segundo, não res
pondeu a nenhuma questão de ordem feita pelo Deputado Jorge Arbage -
porque se ele apresentou uma questão de ordem e esta não foi acolhida pela 
Presidência, S. Ex.q poderia recorrer ao Plenário. Em terceiro lugar: se fosse 
uma questão de ordem, que não é, se fosse respondida uma questão de or
dem, e não é, teria de se estribar no§ JP do art. 132, que diz que o recurso não 
tem efeito suspensivo. 

O SR. JOSÊ AMORIM- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Com a palavra, pela or
dem, o nobre Deputado José Amorim. 

O SR. JOSÊ AMORIM -Sr. Presidente, existem, em todo processo, 
decisões finais e decisões interlocutórias. 

Acredito que o Presidente decidiu interlocutoriamente e mandou que se 
ouvisse o Relator, que é o mesmo da Comissão. O Relator vai abrigar, em seu 
relatório, todas as preliminares, todas as emendas apresentadas e a prelimi
nar. 

Inicialmente, no seu relatório, ele dirá se é ou não inconstitucional, a seu 
ver, o recurso dos nobres Senadores. Aí, então, caberá recurso dos Líderes 
dos Partidos ou de quantos interessados. 

Então. acredito que poder-se-ia aguardar o relatório do nobre Senador 
Moacyr Dalla, que trará, como preliminar, a decisão da constitucionalidãde 
ou incOnstitucionalidade da matéria apresentada pelos nobres Senadores, e aí 
o Plenário iria, efetivamente, decidir, ou o Presidente, se o quisesse, subme
tendo a sua decisão ao Plenário. Acredito que não haveria recurs-os a ser apre
sentado no momento nem o que se discutir mais atê agora. Quando do rela
tório, que tTaria, em primeiro lugar, a decisão sobre a preliminar, aí caberiam 
os recursos efetivos. 

O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- V. Exotem a palavra, pela 
ordem. 

O SR. JORGE ARBAGE- Sr. President~, devo fazer aqui uma ressal
va: não me curvo à interpretação de V. Ext no tocante ao artigo 32. 
Considero-me perfeitamente respaldado em dispositivo regimental para inter
por o recurso d.ã sua decisào para o Plenário. Mas, vou ceder aos apelos dos 
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emü:tentes colegas do ,PbS e de alguns parlamentares da Oposição, e retiro o 
recursb, para que' V. Ex• encaminhe, à deliberação do Relator. 

É a minha decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Como V. Ex•s estão ven
do, o bom senso prevaleceu. 

Parece-me que a decisão da Presidência não foi de cometer, absoluta
mente, nenhuma violêhcia, porque se assim o fosse, acredito que o Deputado 
Jorge Arbage nunca reti~aria a sua questão de ordem, como o fez. 

O SR. JORGE ARBAGE- Muito obrigado 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Antes de terminar, e res
pondendo à questão de ordem do Senador Aderbal Juyerna, que pediu que o 
relatório fosse feito fmediatamente. Isso ilão seria possível porque é uma ma
téria extremamente ünportailte, complexa e, evidentemente, não poderíamos 
fazê~ lO em alguns minutos. Marcaríamos, então, uma reunião para a próxima 
semana. 

Antes de encerrar, concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, já não quero discutir a 
questão com V. Ex• porque entendia, também, que V. Ex• poderia ter elimi~ 
nado toda esta discussão, mas solicitar a V. Ex• que exarasse no meu requeri~ 
mente o despacho e a deliberação que V. Ex• tomou nesta Casa. 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla) - Agora V. Ex• está certo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Moacyr Dalla, se V. Ex• 
quer um aparte eu concedo. 

O SR. RELATOR (Moacyr Dalla)- V. Ex• está, juridicamente, certo. 
V. Ex• agora ratifica efetivamerlte a nova proposição quejã foi decidida pela 
Mesa e em meu nome também. Salvo melhor juízo, o Sr. Presidente do Con
gresso Nacional ao decidir .. Decido a questão levantada pelo eminente Sena
dor Mendes Canale" e encaminhou à Comissão Mista, era para, na oportuni
dade do parecer, dar-se a fórmula jurídica em termo global, não parcial. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Senador Moacyr Dalla, 
apenas quero lembrar ao Plenário e ao nobre Senador que quem responde a 
questão de ordem é a Presidência, que responderá, sem dúvida dentro dos ter
mos regimentais. 

Com a palavra o Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- SR. Presidente, não quero discutir com o 
meu prezado companheiro Senador Moacyr Dalla já no final dessa reunião. 
Quero apenas solicitar a V. Ex• que exare no meu requerimento o despacho 
da deliberação de V. Ex• dada nesta tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Constará da Ata. 
Com a palavra o nobre Deputado Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, pergunto à Presidência se 
o Senador Moacyr Dalla, designado Relator da Comissão, jã comunicou à 
Presidência a sua suspeiÇão e o seu ünpedimento para relatar a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Não houve nada nesse sen
tido. 

O SR. GERSON CAMA TA~ Levantaria, então, uma questão de or
dem baseada, primeirõ, no Regimento Comum, que diz no seu artigo 48: 

"Presente à sessão, o Congressista sOmen.te-p<Yderá deixar de 
votar em assunto de interesse pessoal, devendo comumicar à Mesa 
seu impedimento, computado seu comparecimento para efeíto de 
quorum. 

Subsidiariamente, o Regimento da Câmara dos Deputado, no§ 49 do ar
tigo 170, diz: 

''Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha in
teresse individual, deverá ... 

Então, subsidiariamenfe~ o Regimento não usa o termo poderá, que é re
forçado no Regim-ento Comum pela expressão "devendo comunicar à Me
sa .. 

O Regimento da Câmara, que é subsidiário, diz: 

"Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha in
teresse individual, deverá o Deputado dar-se por impedido, fazendo 
comunicação nesse sentido à Mesa." 

Ora, o nobre Senador Moacyr Da\la, no mesmo dia da instalação desta 
Comissão, numa entrevista concedida às estações de televisão e que depois, 
também, foi publicada nos jornais, antecipou, inusitadamente, seu voto, 
anunciando que faria um relatório favorável à emenda que deveria ser apre
ciada. 

O Espírito Santo inteiro sabe, e comunica agora à Comiss,ão que o Sena
dor Moacyr Dalla tem um genrO que é Prefeito da cidadé de Colatina, no Es
tado do Espírito s.into. Ora, é claro que, ao emitir um relatório, antecipada
mente anunciado pelo ilustre Senador como favorável à prorrogação do man
dato de prefeito, ó Sr. Senador cai tanto no art. 41, que o torna impedido, 
como no art. 140, e também vai contra a Lei das Inelegibilidades, que declara 
inelegíveis os parentes até em terceiro grau. 

S. Ex• não pode relatar favorável uma matéria que vai conceder a pror
rog~ão de mandatos ... 

O SR. JOS!'. UNS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Se alguém quiser contradi
lar a questão de ordem, poderá fazê-lo. 

Com a palavra a Senador José Lins. 

O SR. JOS!'. LINS - Sr. Presidente, é estranho que, nesse momento, 
que tanto se fala em defesa das prerrogativas parlamentares venha um Depu
tado ainda não sendo membro desta Comissão, alegar interesse pessoal... 

O SR. GERSON CAMA TA- Individual, Ex• 

O SR. JOS!'. UNS- ... num problema político, que é a própria essência 
da vida dos parlamentares. 

Pergunto, Sr. Presidente: qual o membro desta Comissão que não tem 
opinião formada e que teria condições de votar esta matéria se não tivesse 
opinião formada'? 

Sr. Presidente, protesto contra a questão levantada pelo nobre Deputado 
e peço a V. Ex 'i' que a considere irrelevante a até indigna de ser considerada 
pela Comissão. 

O SR. GERSON CAMA TA- Acho que faltam a V. Ex•s os princípios 
éticOs que o Regimento estabelece. 

O SR. JOS!'. LINS- Sr. Presidente, falo em nome do Congresso, por
que aqui se trata da defesa de um mínimo de prerrogativas parlamentares. 

são: 
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Srs. Membros da Comis-

O artigo 48 do Regimento Comum diz: 

uPresente à sessão, o Congressista somente poderã deixar de 
votar em assunto de interesse pessoal, devendo comunicar à Mesa 
seu ímJ)edimento, computado seu comparecimento para efeito de 
quorum 

Portanto, em primeiro lugar, apenas como preliminar, evidentemente 
não é o caso neste momento, porque o artigo 48 diz: usomente poderá deixar 
de votar''. Portanto, a discussão poderia ser levantada, sem que esteja fazen
do nenhuma decisão sobre o mérito da questão de ordem de V. Ex• mas, 
como preliminar, neste momento não estamos em nenhum processo de vo
tação. 

Quando estivermos em processo de votação, V. Ex• poderá se manifestar 
e, sem dúvida, a Presidência responderá, em função da sua interpretação do 
Regimento Interno. 

Está ainda com a palavra, para uma questão de ordem, o Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, hã sobre a mesa re
querimento de minha autoria convocando a esta Comissão o Sr. Ministro da 
Justiça, lbrahim Abi~Ackel e o Dr. Seabra Fagundes, Presidente da Ordem 
dos Advogados, para debaterem, amplamente, neste órgão técnico, com 
membros desta Comissão Mista, a matéria constante das emendas constitu
cionais em pauta, notadamente a que se refere à prorrogação de mandatos. 

Pediria a V. Ex• que pusesse em discussão a proposição, para que a Co
missão deliberasse a respeito. Inclusive porque, se for o caso, Sr. Presidente, 
tanto um como o outro dos nossos convidados, que são juristas renomados 
neste País, poderão participar conosco do diálogo em torno da preliminar da 
inconstitucionalidade das propostas. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Antes de colocar em dis
cussão a proposta do Senador Humberto Lucena, de um convite que seria fei
to por esta Comissão, eu queria dar a palavra, pela ordem, ao Deputado Os
waldo Macedo. 

O SR. OSVALDO MACEDO- Sr. Presidente, a mim me parece não 
caber recurso da decisão tomada por V. Ex• Mas, ainda em questão de or
dem, queria lembrar que o parecer de um Relator é conclusivo. E sendo con
clusivo permite-se juízo de valor, permite-se o voto. O Regimento Interno, 
quando trata do entendimento dos parlamentares que têm interesse pessoal 
na causa em discus-são, tem n-ãO só "um sentido legal, mas, a meu ver, um senti
do profundamente moral... 
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O SR. RELATOR (\l'loacyr Dalla) - Não sei que lei autoriza, nobre 
Deputado. Lei alguma autoriza moralidade a homens de bem. Era só o aparte 
que gostaria de dar a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Solicitaria a V. Ex• que 
desse continuidade. 

O SR. OSVALDO MACEDO- Serei breve, Sr. Presidente, mas para 
haver ordem nesta Comissão é preciso, pri'meiro, que o Sr. Relator se m·ante
nha em ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Dep~tado Osvaldo Mace
do, solicitaria a V. Ex' que se restringiSSe à matéria da sua questão de ordem. 

O SR. OSVALDO MACEDO - A ela m'e restringirei. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) ~Solicitaria ainda aos Srs. 
Deputados c Srs. Senadores que não interrompessem a questão de ordem. 

O SR. OSVALDO MACEDO- A minha questão de ordem é para sa
ber se esta Presidência não considera o parecer do Relator um voto e, portan
to, passível do impedimento argüido pelo nobre Deputado Gerson Camata e, 
também, para que conste da Ata que o Senador Moacyr Dalla não fez nenhu
ma comunicação do impedimento argUido pelo Deputado Gerson Camata, 
do seu parentesco com um prefeito do interior do Espírto Santo. 

O SR. JOSÉ LINS - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra, para 
contraditar a questUo de ordem, ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSE UNS- Tratando-se de matéria vencida, pois que V. Ex~ já 
deliberou sobre a mesma, cu gostaria apenas que V. Ex• solicitasse ao nobre 
Deputado que me antecedeu que indicasse o artigo, a lei, o que for, que en
quadraria o nobre Senador Moacyr Dalla no alegado impedimento que S. 
Ex' aqui defende. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Devo responder ao Depu
tado Osvaldo Macedo, que ao apresentar o parecer o Senador Moacyr Dalla 
o fará, dando sua opinião. Essa sua opiniãO será posta em votação. Se ele nes
se momento julgar que deve fazê~lo, se se julgar impedido, ele, evidentemente, 
o fará ao Plenário desta Comissão. Parece-me que não é este ainda o momen
to da discussão do mérito. 

O Senador Humberto Lucena colocou a este Plenário a discussão e vo
tação de um requerimento para que sejam convidados o Dr. Seabra Fagun
des, Presidente do Conselho Federal da Qr_dem_ dos_ Advogados do Brasil e o 
Deputado Ibrahim Abi-Ackel, Ministro da Justiça. -

O SR. NILSON GIBSON- Sr. Presidente, pela ordem. Requeiro vo
tação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Nobre Deputado Nilson 
Gibson, quando chegarmos ao processo de votação, V. Ex' poderá requerer. 
Estamos na fase de discussão. ComO em qualquer matéria, há um processo de 
discussão antes. 

Está em discussão. 

OSR. PASSOS PORTO- Peço a palavra, Sr. Presidente, para discutir 
a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, acho que devemos, inicial
mente, decidir a preliminar: se aceitamos ou não as emendas constitucionais. 
Se o Relator opinar pelo arquivamento e se vier a Plenário e for aprovado 
esse arquivamento, o que adiantou aprovar-se aqui o convite aos dois Minis
tros? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- (Início fora do microfone.)- Não 
vejo razão para o ãrgument<f-àe V. EX~ 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Com a palavra o Deputa
do Marcondes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente, não vejo por que 
essa obstinação em se negar à Casa ou a esta Comissão um mínimo de escla
recimento que ela exige sobre essa matéria. A não ser, Sr. Presidente, que se 
queira, de alguma forma, eximir-se de responsabilidade sobre a condução 
política que está sendo dada pelo Sr. Ministro da Justiça na condução dessa 
Emenda Anísio de Souza. 

Sr. Presidente, a Nação toda ouviu, escandalizada, quando o Sr. Minis
tro da Justiça declarou que aos políticos só restam duas opções: ou aceitam a 
prorrogação ou, então, o País será submetido à intervenção em 4 mil municí
pios. 

Ora, Sr. Presidente, parece-me que esse anúncio tem um caráter assim 
bíblico, catastrófico, de punição, pela atitude independente que o COngresso 
por acaso venha a tomar. Parece-nos que estamos, de alguma forma, cercea
dos no nosso direito de seguir os princípios da justiça e de defender a Fede
ração e a República. 

Diante dessas declarações, quando só mais não fosse, pelo simples fato 
de vir aqui prestar esclarecimento e ajudar ao Relator e ajudar esta C asª-, mas 
pelo fato até d_e ter crihdo um tumulto nacional, de ter levado a um constran
gimento todos os que pelos quatro cantos do País se preocupam em manter o 
princípio das eleições, o princjpi9 do sufrágio uniVersal direto e seCreto; 
quando a defesa desse princípio passa a constituir um delito, quando-o Sr. 
Ministro da Justiça ameaça com uma punição mais grave, a intervenção, caso 
à d'ecísào do Congresso seja a favdr do que é direito. justo e 6er'to~ só nos resta 
Sr~ Presidente, cobrar que S. Ex• assuma a responsabilidade ou que, pelo me
nos, esclareça à Na~ão e dirima essa questão, essa dúvída que a todos nos as
siste: nós temos ou não temos liberdade para deliberar livremente sobre essa 
matéria? Têm os Srs. Parlamentares do Partido Democrático Social igual di
reito e liberdade para decidir sobre essa matéria quanto os nobres Opositores, 
uma vez que ninguém aqui é diferente, ninguém é mais puro e ninguém é mais 
justo? 

Suponho, Sr. Presidente, que os parlamentares governistas têm o mesmo 
grau de discernimento do que é justo e correto quanto têm os da Oposição. 
No entanto, parece que um grande manto, uma grande ameaça subsiste sobre 
a vida institucional deste País: ou aceitamos o ruim ou eles nos dão o pior. 
Isso precisa de um esclarecimento do Ministro da JustiÇa. 

O SR. PEDRO SIMON - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Com a palavra o Senador 
Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Acho, Sr. Presidente, que a questão apresenta
da pelo ilustre Deputado Marcondes Gadelha é da maior importância e acho 
que temos a obrigação. e todos, do Governo à Oposição, de ouvirmos a pa
lavra do Ministro porque o debate. em termos da prorrogação dos mandatos 
dos prefeitos e vereadores, estava sendo colocado em termos de eleição a 15 
de novembro ou prorrogação. O Ministro da Justiça está colocando o debate 
em termos de prorrogação ou intervenção; Não encontramos, no texto da 
Constituição, nenhum artigo que dá ao Governo Federal ou ao Governo es
tadual o direito de intervir nos municípios caso não haja e!eições. Parece-me 
que a análise, a explicação que o Ministro poderá apresentar a esta Camisão, 
a explicação em que ele se calcou para fazer essa manifestação à Nação, 
parece-me da maior importância. Porque, saber se podemos debater em ter
mos de eleição ou prorrogação, ou a tese do Ministro- prorrogação ou in
tervenção- parece-me que esta é uma preliminar fundamental para o Rela
tor, para os S_enadores e Deputados do PDS e da Oposição. 

O SR. JOSÉ LINS- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer. 

O SR. JOSE UNS- Nobre Senador Pedro Simon, o que-me causa es
pécie, independente da análise da tese, é que uma tónica presente em quase 
todos os pronunciamentos da Oposição que o PDS costuma sempre ouvir o 
Executivo para poder tomar uma decisão. Agora é V. Ex~ quem defende o 
ponto de vista de que os Parlamentares só devem tomar decisões ouvidos os 
membros do Poder Executivo. Não entendo, realmente, em qual posição os 
Senhores formam. 

O SR. PEDRO SIMON -Não, Sr. Presidente, apenas é o seguinte: é 
que talvez os membros do PDS já tenham tido condições de ouvir o Executi
vo, na sua independência total, na autonomia que a Nação sabe e conhece 
que tem o PDS de tomar as atitudes com a mais absoluta liberdade. Eles, se 
quiserem ou se não quiserem, podem ter ouvido o pensamento do Ministro, o 
pensamento do General Golbery ou o pensamento do Presidente da Repúbli
ca. Não temos essa oportunidade. A oportunidade que temos é apenas a de 
ouvir aqui na Comissão. Agora, nós defendemos a tese de decidir com auto
nomia. Agora. ouvir, parece-me que absolutamente não temos medo de ou
vir, achamos que podemos ouvir e temos autonomia em decidir. 

O SR. JOSB UNS- V, Ex• acha que seria bom a presença dele aqui? 

O _SR. PEDRO SIMON -Acho. Vir aqui para o plenário, claro, seria 
ótimo se ele viesse depor, ouvir e discutir aqui. O que eu tenho medo é quan
do se reúnem nos gabinetes fechados_ para decidirem lá. Agora, vir aqui na 
Comissão eu acho muito importante. 

Então. Sr. Presidente, achamos que nem o Relator nem ninguém desta 
Casa poderá de deixar de ser totalmente favorável ao requerimento do Sena
dor Humberto Lucena, objetivando a que tenhamos a oportunidade de ver 
em que se estriba o pensamento do Ministro da Justiça, quando ele fala na. 
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possibilidade de intervenção nos munidpios caso não haja eleição. Li dez ve
zes a Constituição, Sr. Presidente, e não vi nenhum artigo da Constituição 
que dã ao Presidente ou aos Governadores o direto de intervir caso não haja 
eleição. Então, ele deve vir aqUi e nos explicar. É fundamental que ele expli
que, para que tomemos a decisão. 

O SR. ANISIO DE SOUZA - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O SR. ANISIO DE SOUZA- E que, com a vacância dos cargos, com· 
petiria aos Governadores ... 

O SR. PEDRO SIMON- Qual o artigo da Constituição que diz isso? 

O SR. ANISIO DE SOUZA- Pela própria situação criada, competiria 
aos chefes do Executivo nomear, que nessas alturas dos acontecimentos teria 
tempo, posteriormente, para que esta Casa; Que é foro legitimo para formar 
leis, como estamos tentando fazer esta, e somos legítimos para tanto, para 
completar o raciocínio do Senador. E de mais a maiS, o Sr. Ministro tem dito 
reiteradas vezes que c·ompete a nós, do Congresso Nacional, discutirmos esta 
matéria e sobre ela opinarmos. 

Ademais, o nobre Deputado Marcondes Gadelha nos afirmara, peremp
toriamente, que o Sr. Ministro jã expôs o seu ponto de vista, do que seria a 
prorrogação ou a intervenção. Logo, seria redundante o argumento. O que se 
quer fazer aqui é mais uma crítica costume-H·a- e mais um comicio nesta Co
missão e ela tem a finalidade de analisar a situação desta matéria em debate. 

O SR. PEDRO SIMON- Mas, mesmo que quisêssemos fazer um comi· 
cio nesta Comissão não seria demais porque V. Ex' estâ impedindo que se 
faça comício em quatro mil municípios-do Brasil. Queremos ter o direito de 
fazer aqui pelo menos um! V. Ex~ está imPedindo em quatro mifl (Risos.) 

Acho, Sr. Presidente, da maior importância, porque, com toda sincerida
de, eu defendo a tese, cu posso estar errado e o Ministro poderã me retificar, 
de que se não houver eleições no dia 15 de novembro, competirá ao Congres
so Nacional e ao Superior Tribunal Eleitoral encontrarem a fórmula parare
solver o impasse. E os prefeitos e os vereadores deverão ficar no cargo para 
saberem a quem vão passar o mandato. Poderá ser até ao Juiz de Direito, mas 
a intervenção, não. 

Então, reparem que o ilustre companheiro do PDS já apresenta um fato 
novo. que o prefeítá deverá passar o cargo ao Juiz de Direito. Então, acho 
que o Ministro da Justiça tem que vir aqui e nos explicar o que ele falou- e 
disse muitO bem o Deputado Gadelha- porque ele falou à Nação inteira e a 
Nação inteira "estâ sob esse impacto. 

O SR. ALMIR PINTO- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer. 

O SR. ALMJR PINTO- Lembro· me de que eu era Prefeito ein !945, e 
o Tribunal Superior Eleitoral mandou que os prefeifós passassem as Prefeitu
ras aos Juízes de Direito. Quando o município não tinha Juiz de Direito, era 
Juiz Municipal, que não podia assumir, ia para lá um juízem disponibilidade, 
ou o que for, até que se realizassem as eleições previstas para 2 de dezembro. 

O SR. PEDRO SIMON- Concluo, Sr. Presidente, dando integral soli
dariedade ao Senador Humberto Lucena. Acho que esta Casa e nós da Opo
sição não podemos perder a oportunidade de ouvir o Ministro da Justiça por
que decidiremos de acordo com a nossa consciência, assim como os membros 
do PDS. E digo mais: é um dever nosso convocá-lo, é um direito que o Minis
tro da Justiça tem de vir a esta Casa e explicar o que ele falou à Nação. Ele vai 
justificar a nós, e pode ser até que ele tenha razão -e encontre justificativas. 
Agora, nós temos o dever e ele o direito de ser ouvido nesta Casa sobre ma-
teria tão importarae. -

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Em discussão. 

O SR. JORGE ARBAGE - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESJDENTE(Aiberto Goldman)- Tem a palavra o nobre De· 
putado Jorge Arbage. 

O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente, em princípio, devo louvar a 
iniciativa do nobre colega e Senador Humberto Lucena, quando S. Ex' se 
preocupa em trazer a este Plenário duas expressões da culturajuridica do nos
so País, o Ministro Abi·Ackel e o Dr. Seabra Fagundes, Presidente do Conse
lho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Entretanto, eu diria a V. Ex~ e a este Plenário da irrelevância destas pre
senças para tratar desta matéria, que jã está amplamente debatida a nivel de 
conhecimento por quantos integram esta douta Comissão. 

De outro lado, Sr. Presidente, tantas vezes provocado pela imprensa 
para se manifestar a respeito das eleições de 15 de novembro de 1980, Sua Ex
celência o Presidente João Figueiredo, numa demonstração do seu civismo 

democrático, do seu respeito pela autonomia e independência dos poderes, 
declarou, de maneira enfática, que a decisão da prorrogação ou não das 
eleições ê uma matéria pertinente à competência exclusiva do Congresso Na
cional. 

Conseqüentemente, Sr. Presidente, temos de acreditar, temos de ter coo
fiabilidade, nas palavras do Chefe da Nação, que até este me 1ento não traiu, 
em nenhum instante, os compromissos que se originaram com o ideãrio de 
março de 1964, a que Sua Excelência, no instante em que recebia das mãos do 
seu antecessor a faixa presidencial, proclamava aos quatro cantos deste País o 
seu juramento solene de transformar o Brasil numa democracia e o estâ fa
zendo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Permite·me um aparte? 

O SR. JORGE ARBAGE -Já o darei. 
Portanto, é louvável a iniciativa do Senador Humberto Lucena. Louvo, 

mas considero que- repito- não há nenhum c-Onflito nessa linha de pensa
mentos, porque o Ministro não viria aqui para dizer nada mais nada menos 
do que o que já foi dito pelo Chefe da Nação, de que o problema é eminente
mente da competência do Congr-esso Nacional. 

Tem V. Ex' o aparte. Ouço V. Ex' com muita honra, nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA..,- Veja V. Ex•, que, pelo seu próprio 
raciocínio, o Governo está sendo contraditório. 

Enquanto o Presidente diz que respeita a decisão do Congresso, o Minis
tro da Justiça vai para a televisão e diz: 

"O dilema é este: ou prorrogação ou intervenção." 

E quem é o Ministro da Justiça senão o Governo? Daí porque é neces
sária a presença do Ministro para esclarecer o seu posicionamento e o do Go
verno, porque o Governo jâ está comprometido com a tese da prorrogação. 

O SR. JORGE ARBAGE- Nobre Senador Humberto Lucena, nunca 
tive razão para duvidar da inteligência, sobretudo do raciocínio rápido e mui
tas vezes não bem lógico de V. Ex'- Mas, diria que esta contradição só existe, 
lamentavelmenie, no douto entendimento da Oposição. O Ministro deu uma 
linha de pensamento- veja V. Ex'- não insinuou, ele interpretou o fato de 
que, se não houver normalmente as eleições, a tendência seria o princípio da 
intervenção. Eu, particularmente, discordo da tese, nobre Senador, discordo 
e tenho a coragem de dizer, porque, para que haja a intervenção a Consti
tuição teria que ser também alterada, com o que discordo, mas não posso im
pedir que o Ministro tenha, também, a sua tese, e eu a respeito. 

Conseqüentemente, Sr. Presidente, o PDS vota pela rejeição do requeri~ 
mento, em função da irrelevância da presença do Ministro e do Presidente da 
OAB para tratar desta matéria. Poderemos fazê-lo em outra oportunidade, a 
respeito de uma outra tese que não seja a da prorrogação. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Congressistas desejar fazer uso da palavra, vou en-

cerrar a discussão. 
Estâ encerrada. 
Em votação. 

O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente, requeiro votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Solicitaria à Secretária que 
fizesse a chamada. 

Aqueles que forem favoráveis ao requerim'ento do nobre Senador Hum
berto Lucena respondam SIM e aqueles que foram contra, respondam NÃO. 

(Procede-se à ~·otaçào.) 
OSR.I'RE$IJ;>ENTE (Alberto Golc;lman)- Votaram 20 Srs. Congres

sistas. 
Responderam NÃO II Srs. Parlamentares; votaram SIM 9 Srs. Parla

mentares. 
Está rejeitado o requerimento do nobre Senador Humberto Lucena. 
Vamos marcar a próxima reunião para daqui a sete dias, na próxima 

quarta-feira, dia 18, às 16 hor(lS, solicitando que, em caso de, naquele diajã o 
Senador Moacyr Dalla tenha o parecer, que ele o faça remeter imediatamen
te, antes da reunião da Comissão, à Secretaria, para que a Secretaria possa 
copiá-lo e distribuir entre os Srs. Congressistas. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, por favor, pediria pelo 
menos que isso fosse feito com 24 horas de antecedência, porque precisamos 
analisar o parecer do nobre Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Se houver. Caso contrário, 
nós, depois, então, discutiríamos e V. Ex' pediria uma prorrogação. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta·se a reunião às 18 horas e 55 minutos.) 
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ANO XXXV- N• 102 QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL -----------, 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, eu eu, Luiz Viana, Presidente, 

promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 72, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar empréstimo externo no valor de USS 63,000,000.00 (ses
senta e três milhões de dólares americanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos Produto
res Rurais. 

Art. l' É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a realizar uma operação de empréstimo externo, com a garan
tia da União, no valor de USS 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, 
de principal, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BlRD, sob a orientação do Ministério da 
Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a financiar o Programa Estadual de Promoção de Pequenos Produtores Ru
rais, com o objetivo de aumentar a produtividade e melhorar as condições de vida em cerca de 102 (cento e dois) municípios do 
Estado de Minas Gerais. 

Art. 2• A operação a que se refere o artigo anterior realizar-so-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, in
clusive o exame das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda,em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1•, item II, do Decreto n' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências 
dos órgãos encarregados da execução da política económico;financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Resolução n' 
2.156, de 13 de novembro de 1979, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, I O de setembro de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 73, DE 1980 

Suspende a execução do art. 116, salvo seu parágrafo único, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Esta
do do Paraná, aprovado pela Resolução Normativa n' 1, de 11 de dezembro de 1975, do Tribunal de Justiça daquele Esta
do. 

Artigo único. É suspensa, por incoristitucioriitlidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, pro
ferida aos 5 de março de 1980, nos autos do Recurso Extraordinário n' 87.728-2, a execução do art. 116, salvo seu parágrafo úni
co, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, aprovado pela Resolução Normativa n• I, de 11 de 
dezembro de 1975, do Tribunal de Justiça daquele Estado. 

Senado Federal, 10 de setembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 

I -ATA DA 130• SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1980 
1.1 - ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados: 
-NO 201/80 (n• 356/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 

Câmara n' 154/80 (n• 3.223/80, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
organização dos diretórios municipais dos Partidos Políticos em for~ 

mação, e dá outras providências. (Projeto qUe se transformou na Lei n9 
6.817, de 5 de setembro de 1980.) 

- N• 202/80 (n• 364/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n"' 39/80 (n9 2.573/80, na Casa de origem), que reajusta o valor da 
pensão especial concedida a Dulce Evers de Abreu. (Projeto que se trans
formou na Lei n9 6.818, de 9 de setembro de 1980.) 

- N• 203/80, (n' 375/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n' 34/80 (n• 2.570/80, na Casa de origem), que autoriza a rever· 
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são ao Município de Castro, Estado do Paraná, do terreno que menciona. 
(Projeto que se transformou rurt:eíi1.9 6.819, de 9 de setembro de 1980.) 

De agradecimento de comunicação: 
- N• 204/80 (n' 36óf80, na origem), referente às matêrias constantes 

das Mensagens nos 42 a 44, 56, 57, 65 a 69, 76, 77, 91, 92, 192 e 341, de 
1980, da Presidência da República. 

1.2.2 - Parecer 

- Referente â seguinte matéria 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 34, de 

1979 (n' 35/79, na Câmara dos Deputados). (Redação do vencido para o 
turno suplementar.) 

1.2.3 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 225/80, de autoria do Sr. Senador 
Bernardino Viana, que estabeléce normas para concessão de cotas de trigo 
em grãos aos Estados onde não existam moinho e dâ outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado no 226/80, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que introduz alteração na Lei n9 4.215, de 27 de abril de 
1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 227/80, de autoria do Sr. Senador 
Passos Pôrto, que dispõe sobre o direito de ação das Associações Ambien
tais. 

dos 
1.2.4 - Comunicações da Liderança do PDS na Câmara dos Deputa-

-De substituições de membros em Comissão Mista. 

1.2.5 - Requerimento 

- N9 372/80, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard, solicitando 
prorrogação do prazo concedido à Comissão Especial incumbida de apre~ 
sentar sugestões concretas que se destinem ao aperfiiçoam6nto e moderni
zação da instfruição do Júri Popular. Aprovado. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Atividades culturais e cientí
ficas desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro da Cultura Luso~Afro~ 
Asiátrco e a participação da Dra. Aldina de Araújo Oliviera à frente da
quele órgão. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO - Processo crescente de in
compatibilizar o Governo junto à opinião pública brasileira e de desviã-lo 
dos rumos da redemocratização do País. 

SENADOR PAULO BROSSARD, como Líder- Observações de S. 
Ex~ a respeito do discurso do orador que o antecedeu na tribuna. 

1.2. 7 - Requerimento 

N9 373/80, de autoria dos Srs. Jarbas Passarinho e Humberto Luce
na, de urgência para o ProjetO de Decreto Legislativo n9 7, de 1980, que 
aprova o texto do Convênio de Santo Domingo {Ata de Registro dos Esta~ 
tutos da Organização de Educação Ibero-Americana OEI), assinado em 
31 de outubro de 1957. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n• 23/79 (n' 1.849/76, na Casa de ori
gem), que estabelece normas sobre a documentação exigida aos candida
tos, em concursos públicos. Aprovado, com emenda. À Comissão de Re
dação. 

-Requerimento n9 366/80; de autofia dO "Sr. Senador Mauro Bene~ 
vides, solicitandO a -tr2.i1sCríÇão, noS~Anais do senado Federal, do artigo 
intitulado "Universidades em Crise", publicado no Correio Brazi!iense, 
edição de 8 de setembro de 1980. Aprovado. 

-Requerimento n'i' 370/80, de autoria do Sr. Leite Chaves e outros 
Srs. Senadores, requerendo urgência-,- nos termos do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, para os Projetes de Lei do Senado n'i's 57, 59 e 78. de 
1971,24, de 1975, e4, de 1976, que tramitam em conjunto. Aprovado, após 
usar da palavra o Sr. Leite Chaves: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 68/78 (n' 93/75, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre o Fundo de Ga
rantia por tempo de Serviço. Discussão adiada para a sessão do dia 24 de 
setembro de 1980, nos termos do Requerimento ti'? 374/80. 

-Projeto de Lei da Câmara no 35/80 (no 2.384/79, na Casa de ori
gem), de iniciafiVa do Senhor Presidente da República, que autoriza a per~ 
muta dos terrenos que menciona, situados nos Municípios do Rio de Ja
neiro e de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Aprovado. Ã sanção. 

-Projeto de Lei do Senado n9 37/80 -Complementar, de autoria 
do Sr. Senador Humberto Lucena, dando nova redação ao dispositivo da 
Lei Complementar n"' 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e 
limites para a fixação da remuneração de vereadores- Aprovado, em turno 
único. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n9 25/79, de autoria do Sr. Senador 
Gabriel Hermes, que altera o art. 14 do Decreto-lei n9 73, de 21 de no~ 
vembro de 1966, e dá outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n'? 371/79, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que regula o pagamento do laudêmio inciderite- nãs 
transmissões financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação. Discos.. 
são adiada para o dia 24 do mês em curso, nos termos do Requerimento n9 
375/80. 

-Projeto de Lei do Senado n• 3/80, de autoria do Sr. Senador Helví
dio Nunes, que dispõe sobre a cobrança de taxas relativas a concursos 
públicos. Aprovado! em primeiro turno. 

1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n• 7/80 (n• 45/80, na Câmara dos De
putados), em regime de urgência, nos termos do Requerimento n9 373/80, 
lido no expediente. Aprovado, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Relações Exteriores, após pareceres das comissões competentes. A Comis
são de Redação. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n'i' 7/80 
(Redação do vencido para o turno suplementar), em regime de urgência. 
Aprovação, à Câmara dos Deputados. 

1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 
Convocação de sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 18 horas e 

30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.6 -DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR GIL VAN ROCHA- Resposta ao discurso proferido na 
presente sessão pelo Senador Jarbas Passarinho. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder- esclarecimen
tos sobre o discurso proferido por S. Ex' na presente Sessão, em face das 
ilações dos Líderes da Oposição sobre _p mesmo. 

SENADOR LEITE CHAVES- Considerações sobre transações co
merciais entre a Empresa Malves S.A. e o Banco Itaú S.A. 

SENADOR AMARAL FURLAN- Exposição que serã feita pelo 
Ministro César CaTs, em CaraCaS, ·sobre o Programa Brasileiro de Energia. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Projeto de Lei do Senado em 
tramitação na Cãmara dos Deputados, estabelecendo que a atualização de 
tributos não poderâ exceder o índice oficial da correção monetária. 

SENA DOR MARCOS FREIRE - Proposta de Emenda à Consti
tuição que serã apreciada pelo Congresso Nacional que estabelece a apo
sentadoria dos professores aos 25 anos de serviço. Extensão do 139 salário 
e do reajuste semestral para os servidores públicos. 

1.7- DESIGNAÇÃO OA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 131• SESSÃO, DE 10 DE SETEMBRO DE 1980 
2.1 -ABERTURA 
2.2 - EXPEDIENTE 
2.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-::-: Mensagensn•s 188 e 154/80 (n•s 319 e 259/80, na origem), do Se

nhor Presidente da República propondo ao Senado Federal, sejam autori
zados os Governos dos Estado da Bahia e do Rio Grande do Norte a ele
varem os montantes de suas dívidas consolidadas internas. 

-Ofício S-n' 24//80 (n04!2f80, naorigem), do Sr. Governador do 
Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado Federal para 
contrair empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00, de dólares 
norte~americanos, destinado à Companhia Metropolitana de São Paulo 
-METRO. 

-Mensagens n's 174, 155, 172, 164, 169, 168, de 1980, do Senhor 
Presidente da República propondo ao Senado Federal sejam autorizados 
o Hospital Henrique Lage, de Laura Müller (SC); o Governo do Estado 
do Ri__o Grande do Norte e as Prefeituras Municipais de Ilhéus (BA); V o~ 
torantim (SP); Goianésia (GO); e Currais Novos (RN), a elevarem os 
montantes de suas dívidas consolidadas. 

-Oficio S-n' 22/80 (n• 420/80, na origem), do Sr. Prefeito da Cidade 
do Rio de Janeiro, solicitando ao Senado Federal, autorização para con-
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tratar empréstimo externo de US$ 20,000,000.00, para aperte de capital na 
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - METRO - RJ. 

- Mensagens nos 178 e 179/80, do Senhor Presidente da República 
subemetendo ao exame do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Natal (RN) 
elevar o montante de sua dívida consolidada interna. 

2.2.2 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado no 228/80, de autoria do Sr. Lãzaro Bar
boza, que dispõe sobre o exercício da profissão de fotógrafo. 

2.2.3 - Requerimentos 

- N9 376/80, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "Saúde para to
dos, proposta municipalista", de autoria do Prefeito de Osasco, Sr. Guaçu 
Piteri. 

-NOs 377 a 379/80, de autoria do Sr. Senador Saldanha Derzi, de 
dispensa de interstício e prévia distribuição de· ãvUlsos para os Projetas de 
Resolução n"'s 72 a 74, de 1980, que autOrizam respectivamente, os Gover
nos dos Estados da Bahia e do Rio Grande do Norte a elevarem os mon
tantes de suas dívidas consolidadas interna e o de São Paulo a realizar 
operação de empréstimo externo no valor que menciona para o fim que es· 

pecifica, a fim de que figurem no Ordem do Dia da sessão seguinte. Apro
vados. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'i' 
191/80 (no 332/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Renato Ba ma De
nis, Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, para, cumulati
vamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de 
Gâmbia. Apreciado em sessão secreta. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - ATOS Dú PRESIDENTE 

-NOs 30 e 48, de 1980. 
-Nos 5 e 6, de 1980 (Declaratório). 

4 -ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DA ORDEM DO 
CONGRESSO NACIONAL 

5- ATA DE COMISSÃO 
6 -MESA DIRETORA 
7- LIDERES E VICE-LlDERES DE BLOCOS PARLAMENTA

RES 
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 130' SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDENCIA DO SRS. ALEXANDRE COSTA, GABRIEL HERMES E 
GASTÃO MÜLLER 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Jarbas Passari
nho -Alexandre Costa- Luiz Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana 
- Helvídio Nunes - Almir Pinto -José Lins- Agenor Maria- Cunha 
Uma - Humberto Lucena - Aderbal Jure"ffiã. -...:::...-João Lúcio - Lourival 
Baptista - Lomanto Júnior- Moacyr Da-na-.:...._ Amaral Furlan- Franco 
Montoro- Lázaro Barboza- Gastão Miiller- Saldanha Derzi- Affonso 
C amargo -Leite Chaves- Evelásio Vieira__: Jãison Barreto -Paulo Bros
sard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçãO- de Deus iniei3.rilos nossos trabalhos. 
O Sr. i 'l-Secretário procederâ à- leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autôgiiijos de Projetas de Lei sancionados: 

No 20lf80 (no 356/80, na origem), de 5 do.corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara no 154, de 1980 (no 3.223/80, na Casa de origem), que dis
põe sobre a organização dos diretórios municipais dos Partidos Políticos em 
fOrmação, e dá outras providências. (Projeto que se transformou ·na Lei n9 
6.817, de 5 de setembro de 1980.) 

No 202/80 (no 364/80, na origem), de 9 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara no 39, de 1980 (no 2.573/80, na Casa de origem), que reajus
ta o valor da pensão especial concedida a Dulce Evers de Abreu. (Projeto que 
se transformou na Lei n" 6.818, de 9 de setembro de 1980.) 

N9 203/80 (n9 375/80, -na-· origem), de 9 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara no 34, de 1980 (no 2.570/80, na Casa de origem), que autori
za a reversão ao Municípío de C3.siro, Estado- do Parãná, do terreno que 
menciona. (Projeto que se transformou na Lei n'i' 6.819, de 9 de setembro de 
1980.) 

De agradecimento de comunicação: 

No 204/80 (no 366/80, na origem), de 9 do corrente, referente às matérias 
constantes das Mensagensnos42 a44, 56, 57,65 a69, 76, 77, 91,92, 192e341, 
de 1980, da Presidência da República. 

PARECER 

PARECER No 658, DE 1980 
Da Comissão de Redução 

Redução do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo nt? 34, de 1979 (n9 35/79, na 
Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação do vencido para o turno suplementar 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n'i' 34, de 1979 
(n9 35(79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo que es
tabelece a Comunidade da Pimenta-do-Reino, aberto à assinatura em Bang
kok, Tailândia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971. 

Sala das Cornissõ_es, 9 de setembro de 1980. -Adalberto Sena, Presiden
te - Saldanha Derzi, Relator - Murilo Badaró. 

ANEXO AO PARECER No 658, DE 1980 

Redução do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo no 34, del979 (no 35/79, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo que estabelece 
a Comunidade da P•menta-do-Reino, aberto à assinatura em Bang~ 
kok, Tailândia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo que estabelece a Comunidade da 

Pimenta-do-Reino, aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de I 6 de abril 
a 31 de agosto de 1971. 

Art. 29 Todas as_ emendas ou alterações introduzidas no texto referido 
no artigo anterior só se toi-narão eficazes e obrigatórias para o País após a 
respectiva aprovação pelo Congresso Nacional. 

Art. 39 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 225, DE 1980 

Estabelece normas para concessão de cotas de trigo em grão aos 
Estados onde não existam moinho, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Serâ concedida, mediante concorrência pública, cota única de 
trigo em grão aos Estados onde não haja moinho. 

Parágrafo único. As empresas interessadas em participar da concorrên
cia deverão apresentar proposta pela qual se possa evidenciar a viabilidade 
técnica, econõinica e financeira do empreendimento. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 
120 (cento e vinte) dias contados da sua publicação. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

J us~ificatão 

Tem sido reclamada como grande injustiça a não concessão de cotas de 
trigo em grão a alguns Estados da Federação, ainda que o consumo justifique 
a implantação de moinho. 

É que o Decreto-lei n9 210, de 27 de fevereiro de 1967, restringe os rateios 
das cotas aos moinhos já existentes. 

Hoje, com o custo do frete elevadíssimo, os Estados que não possuem 
moinhos não podem concorrer, em termos de engorda de bovinos e de aves, 
com os Estados produtores de farelo, ingrediente indispensâvet na fabricação 
de ração de alto poder nutritivo. 

No caso particular do Piauí, o consumo aparente de farinha de trigo, se-
gundo esJima\iva da Divisão Comercial DIRIGJSUNAB, a partir de 1970 e 
até 1976, foi o seguinte: 

-:;os I 
i\tii·:l:i<'l'O S/0 :·1C:Dlll. ~rc~:sr..L COR!U~!r-'0': 

QUILO At~O ll';l'J.::ldOR l:i·l S.\CCS DE m:~:T:: ;.:o:::_ 
50 Y.g GEI'l E.",. ••• 

Tf;:!4 !!ORJ\S 

1970 8. 00!)..; 82 32,48~ 13.349 34 '2 

1971 9.t.n.lOS 18, 52t 15.822 40,6 

1972 9.723.970 2, 4 3t 16. 20_7 41 , 5 

1973 9.762.100 0,39t- lG. 260 41, 7 

1974 12~56(,.045 28,72'. 20.943 53,7 

1975 14.871.065 18,34~ 24.785 63.5 

1976 17 . .U9.025 17,13'l. 29.032 7 4, 4 

Como o aproveitamento na Zona é superior a 100%, o registro equiva
lente, tomando-se por base dados ainda de até 1976, corresponderia a aproxi
madamente 65t em 24 horas. 

Em linhas gerais os benefícios, quC ã. implantação das moageiras traria 
para os Estados favorecidos seriam a mobilização de contigente apreciável de 
mão-de-obra, inclusive qualificada, aquisição de farelo, a custo muito inferior 
ao atual, para rações de aves e gado; e o incremento de suas receitas tribu-
tárias. --- -- ----

0 projeto propõe-se a corrigir tratamento discriminatório e injusto. 
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1980. - Bernardino Viana. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e de 
Economia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 226, DE 1980 

Introduz alteração na Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963, que 
dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]o O art. 47 da Lei n•4.2!5, de27 de abril de 1963, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

"Art. 47. 

IV - solicitadores. 
§ J9 Ao quadro de solicitadores referido no inciso IV terão 

acesso bacharéis em ciências jurídicas e sociais que, mediante reco
mendação de um juiz de direito e responsabilidade direta de um ad
vogado, se comprometam a residir e trabalhar em comarca onde 
não haja advogado. 

§ 2• A inscrição a que se refere o parágrafo anterior valerá por 
tempo indeterminado." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O vigente Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, instituído pela 
Lei n9 4.215/63, exige, como condição sine qua non para ingresso no quadro 
de advogados o chamado Exame de Ordem ou, em seu lugar, resultado de 
comprovação de exercício. 

Trata-se de medida contra a qual nada se deve dizer, visto que tem a 
marca incontratada do saneamento e da moralização profissionais. 

Entretanto, é o juiz aposentado Dr. Asér Martins de Souza Campos que 
adverte para os graves e terríveis sacrificios da justiça e da sociedade nas co
munidades, comarcas mesmo, onde não existem advogados militantes. 

Ele mesmo - o Dr. Asér - cita números, informando que no Brasil 
todo são 700 comarcas que não dispõem de um só advogado (90 delas no 
mais adiantado Estado da FederaçãO: São Paulo), sendo, portanto, conside
rável o contingente populacional sacrificado por falta de assistência judi
ciária. 

O projeto ora oferecido à consideração da Casa, por sugestão do men
cionado magistrado, visa assim ser solução tão-somente para o problema 
apontado, não envolvendo qualquer crítica ou mesmo tentativa de contornar 
a exigência do Exame de Ordem. 

Sala das Sessões, lO de setembro de 1980. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963 
ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Da Inscrição na Ordem 
Art. 47. A Ordem dos Advogados do Brasil compreende os seguintes 

quadros: 
I - advogados; 
II - estagiários; 
III - provisionados. 
Art. 48. Para inscrição no quadro dos advogados ê necessário: 
I - capacidade civil; 
II - diploma de bacharel ou doutor em Direito, formalizado de acordo 

com a lei (art. 57); 
III -certificado da comprovação do exercício e resultado do estágio, ou 

de habilitação no Exame de Ordem (arts. 18, inciso VIII, letras ua" e .. b" e 
53); 

IV - título de eleitor e quitação de serviço militar, se for brasileiro; 
V- não exercer cargo, função ou atividades incompatíveis com a advo

cacia (arts. 82 a 86); 
VI - não ter sido condenado por sentença transitada em julgado em 

processo criminal, salvo por crime que não importe em incapacidade moral; 
VII - não ter conduta incompatível com o exercício da profissão (art. 

110, parâgrafo único). 
Pàrágrafo único. Satisfazendo os requisitos deste artigo, o estrangeiro 

serâ admitido à inscrição nas mesmas condições estabelecidas para os brasi
leiros no seu país de origem; devendo exibir diploma revalidado, quando não 
formado no Brasil. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2Z7, DE 1980 

Dispõe sobre o direito de ação das Assoclatões Ambientais 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 As pessoas jurídicas de direito privado constituídas para a defe
sa dos recursos naturais e de combate à poluição, provando a regularidade de 
sua constituição, têm legitimidade para proporem, em nome próprio e a nível 
de substituição processual ou de assistência litisconsorcial, ações para reparar 
ou fazer cessar os- gravames contra o meio ambiente. 

Art. 2• ~O caput do art. I' da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965, passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. lO Qualquer cidadão ou pessoa jurídica, quando autori
zada por lei, serâ parte legítima para pleitear a anulação ou a decla
ração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Dis
trito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárqui-
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cas, de sociedade de economia mista, de sociedades mútuas de segu
ro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas 
públicas. de serviços sociais autônomos, de instituições ou fun
dações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorri
do ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou de receita ânua, 
de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Fe
deral, dos Estados e dos Municípios e de quaisquer pessoas jurídicas 
ou entidades su?vencionadas pelos cofres públicos." 

Art. 39 Acrescente-se mais um parágrafo ao art. }9 da Lei n9 4.717, de 
29 de junho de 1965: , __ 

§ 89 A prova de existência da pessoa juridica será feita pela juntada de 
seus estatutos.· registrados na forma da Lei. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em cont_rârio. 

Justificação 

Este projeto consubstancia uma das conclusões do Primeiro Simpósio 
Nacional de Direito do Meio Ambiente promovido pela Sociedade Brasileira 
do Direito do Meio Ambiente, a Universidade Metodista de Piracicaba e a 
Associação dos Advogados de São Paulo. 

O Doutor Paulo Affonso Leme Machado, Presidente da Sociedade Bra
sileira do Direito do Meio Ambiente assim justifica o presente projeto: 

"As agressões ambientais estão aumentando e nesta última década pas
saram a constituir IfiOlivo- de preocupação diâria para os brasileiros. Pode
mos afirmar que em todas as partes do País a poluição não ê desconhecida: jâ 
se sentem seus efeitos ou existe o receio de virem as comunidades a serem 
atingidas pelos poluentes. 

·A industrialização das últimas dêcadas processou-se de tal maneira, que 
colheu de forma impreviSta o legislador e o administrador público. 

Tentando-se diminuir os problemas foi criada a Secretaria Especial do 
Meio Ambiente, a nível federal. Nos Estados vem-se procurando estruturar 
organismos públicos com o fim de controlar a poluição. 

A preservação ecológica no Brasil não visa frear o desenvolvimento. O 
que se acentua é a necessidade de um crescimento global, em que o avanço 
tecnológico seja feito em f:ivor do homem, em que os seus direitos à vida, à 
saúde e à existência em ambiente não degradado sejam respeitados. 

A realização do equilíbrio dos ecossistemas e não do seu imobilismo não 
pode ser tarefa somente dos governantes frente a ação de possíveis poluido
res. As vítimas atuais ou em potencial têm que desempenhar um papel rele
vante na consecução do bem comum ecológico. Jâ no Impêrio, ensinava o ju
rista Visconde do Uruguai - "O Governo do Estado, em lugar de entregar 
uma parte de sua ação a seus agentes, restitui-a à Sociedade. Em lugar de tra
tar dos negócios do povo, convida-o a tratar deles por si mesmo". 

lnobstante a possibilidade atual das vítimas da poluição fazerem valer 
perante o Judiciário os seus interesses ambientais, na realidade, raros são os 
casos em que o direito à. ação é utilizado.. .. .E comum .a complexidade -dos 
problemas a enfrentar, a ausência de competência técnica e científica do cida
dão, .o peso económico do adversário, o risco do processo civil e de seu custo 
a tornar quase ilusótia a atuação dos interesses difusos graças à atividade de 
denúncia e de ação do indivíduo isolado, que acaba por renunciar ou por ce
der no direito de que é titular e de que poderia valer-se jurisdicionalmente." 

O fato de a poluição e a degradação da natureza não atingirem, em geral, 
somente uma pessoa, faz com que as vítimas fiquem à espera da ação uma das 
outras, o que acaba por traduzir-se em inêrcia na- defesa dos interesses me
taindividuais. Chega-se ao absurdo jurídico de que "prejudicando muitos, 
não se prejudica civilisticamente a ninguêm". 

A legislação brasileira procurou investir o cidadão de um direito de pre
servação do patrimônio público atravês da ação popular. As Constituições 
Federais de 1934, 1946, 1967 e a Emenda Constitucionain• 1/69, em seu art. 
153, § 31 trataram da ação popular. Entretanto, a: Lei ConstituCional como a 
Lei n'<' 4.717 de 29 de junho de 1965 não foram explícitas em admitir a pessoa 
jurídica como parte legítima para intentar ação popular. Dessa forma, o Su
premo Tribunal Federal sumulou que "pessoa jurídica não tem legitimidade 
para propor ação popular" (S. 365). 

A ação popular ê ó único remêdio processual para futar-se contra a 
agressão poluidora. Entretanto, ê um meio jurídico vâlido e que serâ eficaz se 
houver possibilidade de ser feita uma postulação adequada e uma produção 
de provas convincente. ''Se, antes, só competia aos .. ÓrgãOs estatais superiores 
controlar a atividade governamental, hoje, pela ação popular, cabe também 
ao povo intervir na administração, para invalidar os atos que lesarem o patri
mônio econômico, adminiStrativo, artístico, ambiental ou histórico da comu
nidade." A expressão "cabe ao povo intervir" aflofa uma realidade fâtica: di-

ficilmente a defesa dos interesses da comunidade pode ser feita por um indiví
duo solitário. 

Hâ necessidade de formulações legislativas novas. pois o Código de Pro
cesso Civil, em seu art. 69 preceitua: "Ninguém poderá pleitear, em nome pró
prio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei". Preconiza-se, pois, a 
possibilidade da pessoa jurídica de direito privado -associação com fins ex
clusivos de defesa da natureza e combate à poluiÇão- possa ser parte legíti
ma para defender o interesse comum à preservação do direito" à vida e o direi
to à saúde. Desde já se destaque que não é muito o que se propõe, mas é o 
mínimo para se tentar defender nosso patrimônio ambiental que não só não 
peirteriCe com e·xclusivldade às atuais gera-ções, devendo ser transmitido tam
bém às futuras. 

A poluição, em geral. provém não da ação de um indivíduo isolado, mas 
de empresas, isto é, de pessoas jurídicas. Como permitir, portanto, que a pes
sóa jurídica polua e não permitir -qUe uma pessoa jurídica. em posição con
trária, defenda o interesse coletivo e enfrente o poluidor? 

O Professor Drago. da Sociedade de Legislação Comparada afirma: "o 
método comparativo traz ainda mais interesse quando ele se aplica às discipli
nas novas (como o direito do meio ambiente) porque verdadeiramente a seu 
propósito, que um direito uniforme está nascendo ... Quando o direito está 
impregnado da técnica e procura dominá-la, o relacionamento não é só mais 
fácil como mais benéfico". 

Na Espanha, .. dentro do contencioso de anulação é perfeitamente viável 
que a representação processual dos interesses afetados fique a cargo de pes
soas jurídicas associativas face o disposto no art. 32 da lei jurisdicional que 
deve interpretar-se em sentido amplo e em relação com o art. 28, 1, a . Este ar
tigo admite perfeitamente, por exemplo, a legitímação para o efeito de um 
eventual contencioso sobre águas, interviitdo irmandades de lavradores, asso

...,ciações ou federações de pescadores, associações de vizinhos para a defesa da 
qualidade atmosfêrica ou de agressões de outra ordem". 

Nos Estados Unidos as associações de proteção ao meio ambiente co
meçaram a ter seus direitos processuais recói:thecidos primeiramente nas le
gislações estaduais. Foi o Estado de Michigan pelo "Michigan's environmen
tal protection act, 1970" que deu poderes "para o procurador geral, para as 
agências, para as pessoas (seja pessoa privada ou uma associação) para inten
tar processo para a proteção do ar, da água ou de quaisquer recursos naturais 
do País, contra a poluição ou a destruição". Leis análogas foram promulga
das posteriormente em outros Estados (Califórnia, Connecticut, Flórida, In
diana, Massachusetts, Minnesota ... ). O Congresso Americano passou a 
habituar~se em inserir tais disposições nas leis federais (Federal Water Pollu
tion Control Act., sec. 505; Clean Air Act, sec. 301; Solid Waste Disposal 
Act, sec 7002; Noise Contrai Act, sec. 12). 

A França passou a admitir legitimidade das associações pelas Leis n'<' 
76-629 sobre a proteção da natureza, datada de 10 de junho de 1976, em seu art. 
40 e Lei n9 16~ 1285 de 31 de dezembro de 1976 em seus arts. 8 e 44-1 que pas
saram a ser os artigos L-121-8 e L-160-1 do Código de Urbanismo. O Artigo 
deLel12t.:.8 diz: ~~As-associações locais-de usuários ãprovaàas n·as condições 
definíâas por decreto, em Conselho de Estado, são consultadas, a seu pedido, 
para a elaboração dos planos de ocupação do solo". O Artigo de Lei 160-1 
prescrev..e: "Toda a associação, seja a reconhecida de utilidade pública, seja a 
regularmente declarada depois de três anos no mínimo e aprovada, 
propondo-se por seus estatutos de agir para a proteção e melhoria do quadro 
de vida e do meio ambiente, pode exercer os direitos reconhecidos à parte ci
vil no que concerne aos fatos constituidores de infração às alíneas I• e 2• deste 
Artigo, que tragam prejuízos direto ou íi:tdireto aos interesses coletivos que 
ela tenha por objetivo defender". 

No Canadâ, conforme o seu sistema de ação popular, "as organizações 
sociais· de proteção do meio ambiente exercem freqUentemente um papel posi
tivo e constituem um importante instrumento de controle social". 

O direito compaiado mostra exemplos de países onde estruturas proces
suais tradicionais não foram suficiellic::s para fazer retroceder a poluição e a 
devasfação de recursos naturais e, por isso, se confiou, também, às asso
ciações essa difícil tarefa. 

O Prof. Diogo de Figueiredo Moreira Neto afirma acerca das pessoas de 
interesse coletivo que "outras existem que não estão inseridas na estrutura da 
Administração Pública, mas que apresentam características que as colocam, 
reconhecidamente, em destacada situação face ao interesse coletivo, muitas 
vezes recebendo uma delegação atípica". 

A outorga do direito de ação às associações ambientais não acarretará a 
sobrecarga dos encargos forenses, poiS rião se ignora a dificuldade para 
org3riiiar-se e manter-se sociedades desse tipo. O interesse coletivo reclama 
tal legitimidade processual, interesse que nãO "sei diferencia do individual 
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pelo aspecto quantitativo e que não pede proteção somente como soma dos 
interesses individuais mas sobretudo "exprime uma força coesiva de tais inte
resses" pressupondo a unificação e a composição dos interesses egofsticos 
tendo em vista um fim unitariamente colimado". 

Acentue-se que as associações ambientais submetem~se para sua consti
tuição à Lei n9 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dessa forma ficam assegura
das a organização de entidades com fins lícitos e que não atentem ao bem 
público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública ou social, à 
moral e aos bons costumes. 

O Código Civil, em seu art. 75 afirma -.. a todo o direito corresponde uma 
ação, que o assegura". O que se vê concretamente é que o direito a um meio 
ambiente sadio e equilibrado não encontrou, ainda, ação para o assegurar. 
Essa a razão, em suma, do projeto de lei proposto. 

Cumpro o dever de encaminhá.-lo ao exame do ~ongresso Nacional, seja 
pela minha condição de filiado à Sociedade Brasileira do Direito do Meio 
Ambiente, seja pelos seus patrióticos e humanos propósitos. 

Participamos do seu debate com o Deputado Pacheco Chaves, da repre
sentação de São Paulo, e pedimos a sua aprovação. 11 uma valiosa contri
buição do Congresso a essa nova luta da sociedade. 

Sala das Sessões, lO de setembro de 1980. - Passos Pôrto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLiCA FEDERATIVA DO BRASIL 

(Emenda Constitucional n• I, de 17-10-1969) 

Art.l53 ...•.. , .•..•........ ~ ..••......•.......•..•........• 
§ 31. Qualquer cidadão serâ parte legítima para propor ação popular, 

que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas. 

LEI N• 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965 

Regula a açáo popular. 

Art. )9 Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação 
ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Dis
trito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autârquicas, de so
ciedade de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mú
tuas de seguro nas quais a União representa os segurados ausentes, de empre
sas públicas, de serviços· sociais, autônomos, de instituições ou fundações 
para cuja criação ou custeio o tesoúro público haja concorrido ou concorra 
com mais de 50% do patrimônio ou de receita ânuà de empresas incorporadas 
ao patrirnônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, 
e de quaisquer pessoas jurídicas ou .entidades subvencionadas pelos cofres 
públicos. 

§ 19 Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste arti
go, os bens e direitos de valor económico, artístico, estético, histórico ou 
turístico. -- ~ 

§ 29 Em se tratando de instit1,1i_ções ou fundações, para cuja criação ou 
custeio o tesouro público concorra __ çg_m __ menos de 50% do património ou da 
receita ânua,' bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as 
conseqUências patrimoniais da invalidez dos a tos lesivos terão por limite e re
percussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. 

§ 39 A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o títu
lo eleitoral, ou com documento que a ele corresponda. 

§ 49 Para instruir a inicial, o cidadão poderâ requerer às entidades a que 
se refere este artigo, as certidões e informações que julgar necessárias, bastan
do para isso indicar a finalidade das mesmas. 

§ S<' As certidões e informãções, a que se refere o parãgrafo anterior, 
deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos 
_respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de 
ação popular. 

§ 69 Somente nos casos em- que o interesse público devidamente justifi
cado, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação. 

§ 79 Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser pro
posta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao 
juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo se tratando de razão 
de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição, o processo 
correrá em segredo de justiça que cãss-a:râ- com o trânsito em julgado de sen
tença condenatória. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os projetas lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Ofício n' 164(80 

A Sua Excelência 
Senhor Senador Luiz Viana Filho 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor presidente: 

Brasilia, !O de setembro de 1980 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores De
putados Josias Leite, Honorato Vianna e Djalma Bessa para integrarem, em 
substituição aos dos Senhores Deputados Antonio Morimoto, José Men
donça Bezerra e Igo Losso, respectivamente, a Comissão Mista inCumbida do 
estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n9s 70 e 
71j80~CN, que "'tornam o número de vereadores proporcional à população 
do município". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço.- Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS. 

XXX 

Ofício n• !66/80 

A Sua Excelência 
Senhor Senador Luiz Viana Filho 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Brasília, lO de setembro de 1980. 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputa
do Claudino Sales para integrar, em substituição ao do Senhor Deputado An
tonio Ferreira, a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a 
Mensagem n9 110/80-CN, que submete à aprovação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n9 1.792/80, o qual "dispõe sobre a destinação do 
eventual excesso de arrecadação do Imposto Sobre Operações Financeiras no 
exercício de 1980". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço. - Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS. 

Ofício ri< 167/80 

A Sua Excelência 
Senhor Senador Luiz Viana Filho 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

XXX 

Brasília, 10 de setembro de 1980 

Tenho a honra de iridicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores De
putados Brabo de Carvalho e Darcílio Ayres para integrarem, em sUbSti
tuição aos dos Senhores Deputados Nilson Gibson e Airon Rios, a ComiSsão 
Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti
tuição n9 68/80-CN, que ''revoga o art. 162 e o§ 29 do art. 166 e altera are
dação do inciso XX do art. 165 e do art. 116 da Constituição Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço.- Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS. 

X X X 

Ofício n• 168(80 

A Sua Excelência 
Senhor Senador Luiz Viana Filho 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Brasília, 10 de setembro de 1980 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputa
do_ Çlaudino Sales para integrar, em substituiçãO -ao do Senhor Deputado Au
gusto Lucena, a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Men
sagem n9 103j80....,..ÇN, que submete à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n9 i 78/80", que "fixa ·vencimentos para cargos do Gover
no do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal", 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço.- Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS. 
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Oficio n' 169(80 

A Sua Excelência 
Senhor Senador Luiz Viana Filho 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Brasilia, 1 O de setembro de 1980 

Tenho a honra de indicar a vossa Excelência o nome do Senhor Deputa
do Athiê Coury para integrar, em substituiÇão ao do Senhor Deputado Jorge 
Paulo, a Comissão Mista incUmbida do estudo e parecer sobre a Mensagem 
nt? 109f80-ÇN, que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei n9 1.791/80, o qual "dispõe sobre a renúncia, pela União, em 
favor do Estado de São Paulo, ao dominio-direto de área situada no Municí
pio de Guarulhos, Estado de São Paulo". 

Aproveito a oportunidade para renovar a vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço.- Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Serão feitas as substituições 
solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1'1-Secretãrio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 372, DE 1980 

Senhor Presidente.: 

O prazo concedido à Comissão Especial criada em conseqiiência da 
aprovação do Requerimento nt? 436, de 1979, de autoria do nobre Senador 
Murilo Badaró, expira a 12 do corrente, sem que seus trabalhos estejam con
cluídos. 

Assim sendo, solicito a V. Ex", nos termos do art. 77, § 19, a, do Regi
mento Interno, prorrogação do referido prazo por 60 (sessenta) dias. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ext. os meus protestos de 
elevada consideração. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1980.- Paulo Brossard, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Aprovado o requerimento 
fica prorrogado o prazo por 60 dias. -

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Para uma breve comuni
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores_: 

O Instituto Brasileiro da Cultura Luso-Afro-Asiática (IBRACLA)- en
tidade de natureza exclusivamente cultural e científica, sem fins lucrativos, re
conhecida de utilidade pública e registrada no Conselho Nacional do Serviço 
Social,- vem desenvolvendo com eficiênCia as- atividades determinantes de 
sua criação, notadamente através de um Boletim Informativo que divulga as 
pesquisas e trabalhos dos seus ilustres associados. 

Promovendo_o estudo das culturas africana e asiática, desenvolvendo 
contatos culturais com os núcleos de língua portuguesa, ou de sua influência, 
espalhados por todos os continentes, para a preservação e expansão do idio
.na luso no mundo, a IBRACLA organiza departamentos, centros de estudo, 
comissões, seções permanentes ou tempoi'ârias e grUpos de trabalho para exa
me e debate dos problemas ou assuntos vinculados às suas finalidades. Ao 
mesmo tempo, procede à efetivação de reuniões, a nível nacional e internacio
nal, dentro dos seus objetivos, e dispõe de biblioteca e cinemateca. 

Muito tem contribuído para o êxito das suas atividades culturais e cientí
ficas, a excepcional capacidade e a esclarecida liderança da Doutora Aldina 
de Araújo Oliveira, atual Presidente da entidade. Poliglota e exímia orienta
lista, a Doutora Aldina de Araújo Oliveira está realizando um_a _admirável 
obra de pesquisa histórica e sociológica sobre a Ásia e a África, e sobre apre
sença da língua portuguesa e da cultura da expressão lusíada no mundo, em 
especial naqueles Continentes. 

Os diversos estudos que tem publiCado, - livros, conferências, tra
duções e dezenas de artigos,- consagraram-na corno pesquisadora e escrito
ra da mais alta categoria. 

Destacam-se no elenco dos seus principais trabalhos, os seguintes livros: 

"Contribuição para o Conhecimento da Personalidade Chine
sa", "Considerações sobre a Língua Chinesa e o Dialeto de Ma
cau", "A Influência da Cultura e da Língua Portuguesa na Indoné
sia", "Papía Cristão - o- Dialeto dos Portugueses de Málaca", 
.. Confúcio, Motivação Filosófica e Sodal-Que perdura há 25 sécu
los", .. Aspectos da Expansão da Língua Portuguesa no Mundo". 

Primeira intelectual portuguesa convidada a falar na Academia Brasilei
ra de Letras, a Doutora Aldina de Araújo Oliveira, foi Assessora do Ministro 

da Educação e Cultura, Eduardo Portella, durante o IV Congresso Ibero
Americano de Educação, recentemente levado à efeito em Madri, na Espa
nha. 

A cultura brasileira, na multiplicidade de seus aspectos, concentra, atual
mente, o interesse e as preocupações da Doutora Aldina de Araújo Oliveira, 
para quem .. o fenômeno brasileiro, com os seus 120 milhões de habitantes, 
constitui um fator essencial e um fato fundamental da vida contemporât:ea, 
sobretudo quando observado pelo ângulo da sua unidade e da integração 
com o idioma português que já ocupa o 59 lugar entre as línguas do mundo, 
sendo falado por quase duzentos milhões de pessoas. A irradiação interconti~ 
nente do idioma português, amplía e fortalece as possibilidades integradores 
de uma cultura luso-afro~asiática". 

Encerrando estas ligeiras considerações sobre o Instituto Brasileiro de 
Cultura Luso-Afro-Asiática e a fascinante personalidade da Doutora Aldina 
Araújo Oliveira, que O preside com invulgar competência e dinamismo, dese
jo chamar a atenção do Senado Federal para a importância intrínseca e as po
tencialidades de uma política cultural atualizada em função das nossas reali
dades contemporâneas, principalmente nesta fase da conjuntura mundial, 
quando o ltamaraty considera, como uma das suas prioridades maiores, o in
tercâmbio político, econômico e cultural com as Nações emergentes da África 
e da Ãsia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com a palavra o nobre Se
nador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendo que este discurso seja feito de fatos concretos, de interpretação 
sobre eles, e que conclua por uma pergunta que dirijo à Casa, não apenas aos 
meus companheiros de Partido, mas a todos aqueles que pertencem às Opo
sições brasileiras. 

Começo por lembrar que o Movimento de 1964 tinha indiscutível vo
cação democrática e, entretanto, desviou-se, dado o reagrupamento imediato 
das esquerdas após a vitória das armas. 

Ainda hâ pouco tempo, creio que mesmo antes da Anistia, ou pouco de
pois dela ter sido transformada em lei, o Sr. Leonel Brizola confessava, em 
conseqüência de uma acusação frontal que lhe fez a Sra. I vete Vargas, que 
chegou a receber dólares do governo cubano, para tentar a guerrilha urbana 
ou guerrilha rural no Brasil. DisSe o Ex-Governador do Rio Grande do Sul, 
entretanto, que eram poucos dólares, e hoje se declara um desencantado com 
a possibilidade de luta armada que ele disse, em I967,jâ a esse estâgio do pen~ 
sarnento houvera chegado. 

O brazilianist Thomas Skidmore, escrevendo, exatamente nesta data, 
1967, a respeito do Brasil, dizia que ele só encontrara duas organizações resis
tindo ao Governo: uma estava nas universidades e a outra, no grupo progres
sista da Igreja Católica. 

O Sr. Carlos Prestes classificou como aventureirismo militar o movimen
to da esquerda armada que durou de 1967 até 1972, 1973. 

E, finalmente, é bom recordar que tudo isso succionou o movimento re
volucionário de 1964, desviou, atraiu para os a tos de exceção, culminando no 
Ato Institucional n<:' 5. 

E uma breve interpretação que pretendo rememorar, da qual nunca me 
afastei, a respeito da razão pela qual um movimento que nasceu com a me
lhor intenção de preservar um Brasil democrático, acabou caminhando para 
um mergulho, o último dos quais durou dez anos, na legislação de exceção. 

TiVemos, a partir do Presidente Geisel, a liberalização em marcha. An
tes, por ato pessoal de Sua Excelência, a suspensão da censura à imprensa, ex
ceto à chamada imprensa alternativa e, depo.is, numa das sessões bastante 
movimentadas do Congresso, tivemos a aprovação da Mensagem que se 
transformaria na Emenda Constitucional n9 I 1, com a queda do Ato Institu
cional nq 5 e, conseqüentemente, todos os diplomas de exceção. 

COm o Presidente FigUeiredo, desde logo, tivemos a eliminação residual 
da censura à imprensa, mesmo essa chamada alternativa ou na nica; em segui
da, cai o Decreto-lei 477, que era um decreto que respondia à subversão no 
campo universitário e nas escOlas de 29 grau, com muito menos intensidade. 

Votamos a Anistia, por iniciativa do Presidente da República, e todos 
nós fomos testemunhas que votamos dentro de um clima de verdadeira desor
dem dentro do Congresso. Aquilo a que assistimos, aquilo de que participa
mos, àquela altura, dava-nos a impressão de ter sido algo absolutamente iné
dito na vida do Congresso brasileiro, e essa impressão era confirmada por ve
lhos parlamentares, alguns dos quais com 8 mandatos sucessivos na Câmara 
dos Deputados. 

o-raro ê que; a cada votação dessas que temos tido, culminando com a 
última, a mais recente, a que levou à prorrogação dos mandatos municipais, 



4442 Quinta~feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Setembro de 1980 

nota-se sempre esse tipo de comentário dos velhos parlamentares: ''nunca as
sisti a isSO -iio -Congresso". De maneira cjue está provada a existência de uma 
escalada. 

Depois da Anistia, o Presidente propôs a restauração das eleições diretas 
para Governadores e o fim da chamada Lei Falcão. Aí está a Proposta de 
emenda Constitucional, jã agora lida, com Comissão constituída, para servo
tada pelo Congresso brasileiro. 

Qual tem sido a_ resposta a essa liberalização, a essa determinação do 
Presidente da República, no seu Governo? De um lado, a direita; tão pronto 
começou o processo de distensão, dentro do próprio juramento que o Presi
dente da República fez e que, entendo, deva ser interpretado como a firme de
terminação de erigir, neste País, urna democracia estável, começamos a ter 
panfletagens dirigidas, fundamentalmente, contra auxiliares diretos do Presi
dente da República, especialmente o Ministro Golbery do Couto e Silva. De
pois, vieram as ameaças ao próprio Presidente da República e a colocação, 
nesses panfletos de ataque, também, antes ao Presidente Geisel, sob o funda
mento de que esse processo de liberalização, na verdade, estava se confundin
do com o processo de comunização do Brasil. Basta ler os panfletos da direi
ta, dessa época~ para se concluir que, por trás daquela vocação confessada de 
patriotismo, o que existia era um total inconformismo coin a convivência de
mocrática que se pretendia estabelecer. 

De outro lado, a esquerda: agressões verbais violentíssimas, adjetivos in
suportáveis, dirigidos desde ao Presidente da República até a nós que, aqui, 
representamos o Partido da Maioria do Governo. Uma tentativa, por falta, 
inclusive, de polidez parlamentar, de nos colocar sempre como pessoas sem 
vontade própria, sem cerviz, sem dignidade pessoaL Dir-se-ia que até aí trata
se de um jogo parlamentar e que é um direito de espernear da próPria Opo
sição, quari.do não consegue fazer valer os seus pontos de vista. 

Mas quem acompanha este processo, como estou, agora, rapidamente, a 
surnarizá-lo, sabe que, paralelamente, voltou a se falar abertamente neste 
Pais, publicado isto com declarações, na luta de classes e, mais ainda, na for
ma armada dessa luta, como meio de conquistar o poder. 

O sr~-Liiíi: -Carlos- Prestes, a que citei ainda hâ pouco, que criticou tão 
duramente o chamado aventureirismó da esquerda armada de 1967 a 1973, 
foi o mesmo que, sentindo fugir-lhe o terreno no Comitê Central do Partido 
Comunista Brasileiro, regressou à tese marxista-leninista e, acenando com os 
episódios havidos no Irã, admitiu a possibilidade de a luta armada ser um ins
trumento de conquista do poder. Isto se deu pela altura do mês de outubro do 
ano de 1979. 

Tenho em mãos, aqui, do Jornal do Brasil. no primeiro caderno, página 
7, uma entrevista do Sr. ArméniO GUedes, um histórico comunista brasileiro, 
que esteve na França muitos anos, militante há 44 anos do Partido Comunis
ta. Fizeram-lhe esta pergunta: 

"Luiz Carlos Prestes admitiu, esta se-mana, a possibilidade de 
uma saída para chegar-se ao socialismo no Brasil. E. esta também a 
sua opinião ou, antes, pensa que uma passagem aó socialismo por 
caminhos não violentos é mais provável?" 

Resposta longa do Sr. Armênio Guedes, da qual extraio esta passagem: 

"Todos os que fizeram os seus cálculos tendo base a ruptura do 
regime na passagem para um sistema democrático, por meio da luta 
armada, estão equivocados." 

Mais adiante: 

"Mesmo que houvesse a possibilidade, no Brasil, de transfor
mações socialistas, por elas deveríamos lutar por meios não violen
tos. Pessoalmente, não vejo necessidade de se utilizar a luta armada 
na conquista do socialismo, nas condições atuais." 

E, um pouco além, na sua entrevista, diz: 

"Devemos utilizar o espaço democrático conquistado nos últi
mos tempos para lutar contra _as limitações que ainda existem." 

E notem os Srs. Senadores esta passagem: 

"Hoje no Brasil já é posSível a discussão; por exemplo se sou 
um sindicalista posso agir dentro do meu sindicato como um comu
nista; posso dar a minha opinião sobre a melhor maneira de reivin
dicar, de lutar por melhores condições de vida e pela liberdade." 

Encerro aqui essa passagem da entrevista de um comunista históricO que 
mais tarde derrubaria, no Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o 
Sr. Luiz Carlos Prestes, que passou a ser substituído pelo Sr. Giocondo Dias. 
E o Sr. Luiz Carlos Prestes nessa altura aliou-se aos ex-terroristas do chama
do "Movimento Revolucionário 8 de Ou_tu_bro", ou seja MR-8, o qual tam
bém prega a luta armada para a conquista do poder. 

Esta é uma face, apenas das várias faces do comunismo embutido nas es
querdas brasileiras. 

O PC do B não abriu mão de suas posições marxista-leninistas, conse
qiienternente a sua práxis é de luta de classe, luta armada. 

Ao mesmo tempo, o que vimos nós? Nesta escalada que estou pretenden
do demonstrar, vimos o terrorismo político. Um jornal que era praticamente 
desconhecido nesta República, chamado Hora do Povo publicou aquela fa~ 
mosa declaração de que havia 152 brasileiros ladrões, os quais haviam se 
apropriado de dinheiros públicos, transformado em dólares e mantido em 
contas na Suíça. De uma maneira como nenhum partido organizado neste 
País seria capaz de fazê-lo, os interessados nessa denúncia flzeram com que 
esses papéis, nlultiplicados em todas as formas, chegassem a todos os recan
tos do Brasil, encimando a acusação os nomes do ex-Presidente Geisel e Mé
dici, doze Srs. Senadores e mais centenas de personalidades brasileiras todas 
ligadas à Revolução de 64, de maneira direta ou indireta. 

Tomei conhecimento, ainda recentemente, pela palavra de ilustre Sena
dor que tem assento aqui na Bancada das Oposições, indo ele a um garimpo, 
em lugar recôndito deste País, lá encontrou a cópia da nefanda publicação, a 
qual foi feita partindo-se da certeza de que era impossível a qualquer um de 
nós dar uma demonstração contrária, e impossível, exatamente porque nin
guém consegue quebrar o sigilo bancário da Suíça. 

Eu, em pessoa, junto com ·o nobre Senador Lomanto Júnior fomos à 
Embaixada da Suíça. Pedimos ao Embaixador- não que nos permitisse di
zer que não tínhamos conta ou que pudéssemos dar uma declaração, como é 
comum no Brasil, quando se resolve matar a calúnia oo nascedouro, dar uma 
declaração ou dar uma procuração para que a pessoa se emita na posse da
quilo que diz que nós possuímos- pedimos apenas que através de um orga
nismo semelhante ao Banco Central no Brasil, nos fosse dada uma declaração 
negativa de qualquer depósito. Impossível. S. Ex• consultou seu governo e, 
depois de um mês, nos declarou que é absolutamente impossível, porque até 
isso é entendido na legislação suíça como sendo quebra de sigilo. Logo, quem 
inventou que os depósitos estavam na Suíça, sabia precisamente que nós não 
poderíamos lançar mão desse recurso fulminante para demonstrar que a calú
nia partira de quem nos acusava. 

Pior: de um ilustre companheiro do Rio Grande do Sul, tomo conheci
mento de que há algum tempo, não muito recuado, estas cópias foram repro
duzidas por vereadores de um partido oposicionista, forte no Rio Grande do 
Sul, e levadas a diversos municípios e entregues em mãos para multiplicar o 
efeito da calúnia. 

Não sei se sou imprudente neste momento, mas devo, por um dever de 
justiça, declarar que a mesma fonte qUe me -trouxe ao conhecimento esta in
formação me disse, taxativamente, que o nobre Senador Paulo Brossard rea
gira contra esse processo, indignado pela maneira pela qual ele estava sendo 
feito. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Senador Jarbas Passarinho, não en
dosso essas acusações. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Como? 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Não endosso essas acusações. Mas, 
quero dizer a V. Ex' que, 6 meses antes de serem elas difundidas no País, um 
banqueiro amigo meu que esteve na Alemanha, não na Suíça, fazendo curso, 
me dizia na época: ··chaves, voltei impressionado com a quantidade de depó
sitos secretos de pessoas do Brasil, pessoas muito bem conhecidas; eu fiquei 
impressionado com o valor". Isso, na Alemanha Ocidental. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Louvo V. Ex•, porque 
V. Ex' tem amigos-tão poderosos que conseguem vencer o Governo da 
Suíça ... 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Da Suíça não, da Alemanha. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ah! V. Ex• fala da Ale
manha Ocidental? 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Falei na Alemanha Ocidental. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Depósitos na Alema-
nha ou na Suíça? ' 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Depósitos na .(lemanha, muitos de
pósítos-·secretos na Alemanha. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Então, essa é outra 
questão que V. Ex• está trazendo à Casa. Eu estava pensando que V. Ex• se 
referia a um banqueiro que, por seu turno, se referia à questão da Suíça. Porw 
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que tive que me envolver nesse problema, inclusive, rece~i uma reportagem 
do Le Point, revista francesa que mostra que dois membros da Alfândega 
francesa entraram clandestinamente na Suíça, com a finalidade de pesquisar 
depósitos clandestinos. Foram presos e foi estipulado pelo governo suíço um 
pagamento, que não sei a que titUlo, fiança ou o que seja, para que eles fos
sem libertados, e o qual correspondia exatamente ao valor gasto pela Suíça 
para localizar, através de um encontro de informantes, a presença dessas duas 
figuras da Alfândega francesa no território suíço, tal a precisão com que se 
trabalha. Agora, a Casa ouve a informação do nobfe Sen~dor Leite Chaves. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Paulo Brossard, e peço apenas à Oposição o seguinte: como estou no preâm
bulo de alguma coisa que presumo serâ importante para todos nós, e como 
estou inscrito ilestã. fase, em que tempo é pequeno, eu depois de dar o aparte 
ao nobre Senador Paulo Brossard preferiria - mas, não o impeço de modo 
algum - preferiria que me permitissem- chegar até ao fim. 

Ouço o nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Nobre Senador, apenas para um 
esclarecimento e para sua informação. V. Ex• mencionou meu nome dizendo 
que eu teria manifestado meu desacordo relativamente à divulgação que teria 
sido feita ou estaria sendo feita por um partido ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -Desacordo com o pro
cesso adotado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Eu queria dizer a V. Ex• que a 
notícia que lhe foi dada não tem nenhum fundamento, eu ignorava por intei
ro o fato. Apenas para sua informação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu agradeço a infor
mação de V. Ex•, porque ninguém melhor do que V. Ex• para dá-la. Apenas, 
não creio que o elogio implícito que estava na minha palavra à figura de V. 
Ex• seja desmerecido, porque li, depois, urna declaração de V. Ex• com muita 
grandeza. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Claro, isso ê outra coisa. Eu dis
se claro -quando V. Ex• falou em grandeza; eu digo claro à declaração que fiz 
lá e fiz aqui. Apenas para sua informação: eu ignoro o fato que V. Ex• men
cionou e, por conseguinte também aquela posição que eu teria tomado, toma
ria, teria tomado se tivesse tido conhecimento, mas realmente não tomei co
nhecimento e por isso não tomei a atitude. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço a V. Ex• e 
me parece definitivo o esclarecimento. 

Depois, tivemos publicações de documentos secretos do Exército brasi
leiro em jornais da imprensa alternativa. Isso me pareceu, de algum modo, 
uma provacação. Porque, notem os Srs. Senadores: mesmo no caso do Pentá
gono, os famosos Papéis do Pentágono, a democracia americana, que é uma 
democracia estável, ela foi abalada por aquela liberdade. Porque são docu
mentos que de todos os modos referem-se à segurança do Estado. 

E foi obtido esse documento como? Através do suborno de um cabo que 
tinha acesso à sessão secreta da sua unidade militar. 

Cito adiante: 

"Jornais •blicaram, fartamente, lista de supostos torturadores 
brasileiros, em ... 1, Jo nomes de Generais em Altos Comandos na 
ativa do Exército brasileiro." 

Veio, depois, a literatura agressiva dos ex~banidos, da qual, evidente
mente, eu excluo, sobretudo por ser muito bem escrita, aquela que tem como 
autor o Sr. Fernando Gabeira. 

Finalmente, ainda muito recente a este TãtO-, Um Deputado, que conside
ro um homem sério, certamente envolvido por informantes da pior intenção 
maledicente, envolveu di reta, frontalmente, três Oficiais Generais do Exército 
brasileiro como sendo autores de uma fantástica ···operação CtiSt3l". E citou 
os Comandantes do III Exército, do II Exêrcitó e·da IV Região Militar. To
dos, ou quase todos, com passagem nos organismos de repressão à guerrilha 
urbana e à guerrilha rural, na fase mais violenta da esquerda armada. 

Tivemos, depois, o grevismo: a greve pela greve. Os 15% pedidos como 
produtividade, que escandalizariam Qualquer pessoa com um mínimo de in
formaçãO sobre economia no mundo, mas tomados como pretexto para de
sencadear a greve pela greve. 

Tivemos a campanha da Assembléia Nacional Constituinte. Por que eu 
insiro essa campanha nos fatos pretéritos? Porque ela tem uma característica 
interessante. E porque se alguns membros da Oposição defendem a As
sembléia Nacional Constituinte, imediatamente, ou em 1982, como pretendia 
o Senador Orestes -Quércia, qué Cúttern.--retirou a sua emenda na hora da vo-

tação, outros petendiam-na jâ, com a deposição do Presidente Figueiredo. 
Porque a tanto equivalia declarar que a Asembléia Nacional Constituinte, 
uma vez constituída, geraria eleições imediatas para a Presid~ncia da Re
pública. 

Ainda: o estigma de haver servido a qualquer Governo Revolucionário 
de 1964 para cã: Delfim Netto, Andreazza, Golbery. Qualquer um que haja 
servido a um Governo recebe esse tipo de estigma desde logo. Eu mesmo, que 
tomo a atenção dos meus pares neste Senado Federal, tenho sido habitual
mente vítima de um cavalheiro que pretende ser o homem fatal da minha vida 
política, assim como Eça de Queirós teve o seu homem fatal. 

Ainda há dias, respondendo aqui a uma aparte dado pelo nobre Senador 
Humberto Lucena e a outro dado pelo nobre Senador Roberto Saturnino, eu 
concluía que, de fato, o mais importante para todos nós, que estamos interes
sados em Brasil, que estamos interessados em solução pactfica, era que nos 
compuséssemos para achar rumos comuns, guardadas as posições de cada 
um, na Oposição e no Governo. 

No dia seguinte, essa expressão apareceu um pouco ampliada, como se 
eu estivesse a propor um Governo de coalizão nacional. Pois muito bem. Que 
propunha eu, se estivesse propondo um Governo de coalizão nacional? Pri
são? Tortura? Violência? Extihção da Oposição? Pois a essa proposta corres
pondeu, por um desconhecido cavalheiro, que tem assento na Câmara dos 
Deputados, representando o Rio Grande do Sul, uma nova objurgatória con
tra mim. Eu não teria, segundo o entendimento desse senhor, nenhuma quali
ficação para falar em pacificaçãO neste País, porque teria mão manchada pelo 
Al-5 e pelo Decreto-lei n• 477. 

Aí está caracterizado o tipo de revanchismo, de tentativa de confronto, 
permanentemente instalado em certas mentes de políticos brasileiros. E não 
me perguntem bem quem é porque não sei. 

Lembro-me bem de que Churchill, certa vez, perdidas as eleições, ouvia 
Clement Atllee anunciar o Governo trabalhista e a cada nome: "Ministro do 
Trabalho, Ministro da Indústria, Ministro disso ou daquilo, Churchill punha 
a mão em concha na orelha e perguntava: .. Quem? Quem?" E ao terminar a 
indicação, ele disse: ••Esse é o Ministério do uquem-quem" - porque nin
guém sabia quem era. Para mim é um quein-quem qualquer da Câmara, que 
acha que deve me agredir todas as vezes -que eu coloco uma posição de Con
fraternização. 

Entretanto, por que recebe tamanha divulgação neste País? Se é um 
quem-quem, por que a divulgação? Porque a divulgação está a serviço preci
samente da tentativa de iricompatibilizar a nossa vida comum sobre o regime 
pacífico e democrático. 

Entretanto, o Sr. Adolfo Suâtez foi Secetãrio Executivo da Falange Na
cionalista na Espanha e é citado como um dos grandes exemplos das figuras 
que podem trabalhar pela democratização de um país. 

A tudo absorvemos, A tudo absorvemos) até mesmo a essa noite nefan
da, jâ hoje, li nos jornais, cham_ada a ••Noite das Garrafadas", que se proces
sou no Congresso Nacional hã poucos dias, como uma nítida tentativa or
questrada, organizada, de imobilizar a Maioria no Congresso, .Não eram ape
nas os apodos soezes não eram os insultos vulgares, era a tentativa, pelo ruí
do, pela desordem estabelecida, de impedir que a votação se realizasse a qual
quer cUsto. 

Ainda me dizia o nobre Presidente da Câmara dos Deputados, hã pou
cos dias, que trinta e cinco cadeiras fQram quebradas e em grande parte joga
das sobre o Plenário~ Não vou mais voltar sobre o assunto, porque ele é bas
tante conhecido. Só lastimo que, num debate nesta Casa, tentando minimizar 
os efeitos desta turba d;sposta a promover a desertem a qualquer custo, hou
vesse quem dissesse que se tratava de manifestação da juventude brasileira. E 
a prova de que nós somos um Poder cada vez mais exposto, é que de tudo 
aquilo que surgiu, e vimos de tudo, apenas se deu maior ênfase à luta corporal 
que infelizmente Se travou no plenãrio do Congresso Nacional entre Deputa
dos, e podia ter sido entre Senadores, fato que, aliâs, não diria que é corri
queiro, mas não é infreqUente em muitos parlamentos democrãticos do mun
do, ainda que todos nós repilamos o que ocorreu. Mas foi sobre isso que se 
centrou, principalmente, a crítica que recebemos, crítica essa tambêm feita 
pela imprensa brasileira em editoriais. 

Chegamos ao terrorismo. Estamos com o terrorismo redivivo e em plena 
escalada. Um nefando crime contra a humanidade, que o Governo reafirma, 
através das suas Lideranças em ambas as Casas, e o tem feito sempre, a sua 
determinação inabalâvel de apurar. Tivemos, desgraçadamente, vítimas fa
taiS~ E no mriinentO em que o Ministro da Justiça me declara que com a parci
m6nia de meios que tem, cada vez mais destaca novas pessoas credenciadas 
para a apuração desses a tos de violência terrorista, leio urna notícia, ainda no 
domingo, de que somente hoje, depois de não sei quantos dias ao atentado 
praticado, é que se começam a ouvir as testemunhas. Perguntei ao Ministro, e 
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ele me disse: "Calúnia. Jã ouvimos mais de quarenta pessoas". Mas, ninguém 
se preocupa em perguntar se a Itãlia, que tem uma lei antiterror, que votou 
essa lei exatamente depois de ter o auge do terrorismo atingido a vida demo
crãtica itali,ana, já descobriu quem foi o isSaSSino de Aldo Moro- dificulda
des que mesmo um país democrático, instrumentado .::m para chegar à ori
gem desses fatos. 

No entanto, ontem, se não fosse a palavra do Senador Murilo Badaró, 
repelindo insinuações desastradamente feitas pelo Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, nós teríamos ouvido, por maioria, nesta Casa, uma 
acusação de que o Governo, senão através de suas principais pessoas, rrias 
atravês daquilo que o Presidente da Ordem chamou de seu quintal, estaria en
volvido nesse nefando crime contra a humanidade. Aprioristicamente se con
dena. 

Indícios veementes 'teriam sido depoimentos anônimos prestados por te
lefone ao Presidente da Ordem, ou a outras pessoas da sua organização. 

Chego à síndrome do retrocesso. 
Há um ano e oito meses na Liderança da Maioria desta Casa, quase "que 

.diariamente respondo a perguntas de jornalist~s, de políticos, de amigos, 
sobre a possibilidade de retrocesso. Quero declarar, ainda uma vez, como dis
se hã pouco, que é inabalável a convicção e determinação do Governo do Pre
sidente João Baptista de Figueiredo, em erigir urna democracia estável neste 
País. E é tão inabalável a sua disposição em eregi-la como é em não se deixar 
succionar, atrair, desviar pelas provocações e pelas tentativas artificiais de 
confronto entre a sociedade civil e a sociedade militar no Brasil. Isto é absolu
tamente artificial. Não existe senão em mentes doentias, que pretendem, atra
vés de provocações dirigidas a chefes militares da maior dignidade pessoal, 
criar o desejável confronto. 

Pergunto eu, ao encerrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores: se há uma de
sordem, como creio ter pin-çado claramente - e pronto para defender cada 
um dos meus argumentos - se há uma desordem, repito, em plena escalada 
neste País, a quem aproveitaria ela? A quem a desordem aproveitaria? Primei
ro, aos que nada têm a perder, nem honra, nem dignidade e nem convicções. 
Segundo, aos que têm a perder, aos que podem perder privilégios e posições 
conquistadas, e que se encontram sob ameaça a partir do momento em que o 
Governo decide fazer reformas pacíficas, consentidas pela maioria. Ainda 
mais, àqueles que, intoxicados de uma ideologia do medo, como Simone de 
Beauvoir classificou muito bem, a ideologia da direita, sentem-se ameaçados, 
quer nos seus privilégios, quer nas Suas convicções, é através da intolerância e 
da ignorância política somadas, criam uma espécie de anticomunismo pri
mário, furibundo, que é capaz de identificar estupidamente como comunis
mo, quer o socialismo democrático, quer um partido reformista como ê o 
nosso partido majoritário nesta Casa. 

Lembro que quando o nosso programa foi publicado, fomos nós acusa
dos de termos feito concessões marxistas às teses que defendíamos. 

Mas, também de outro lado, hã os que estão interessados na desordem, 
porque jogam tudo na eliminação das liberdades. Pretendem, dentro daquela 
famosa teoria do movimento pendular, que para eles é mais fácil assenhoriar
se do poder, a partir do estabelecimento de uma ditadura nítida de direita 
neste País, e provocarã-o à custa de qualquer sacrificio, de quem quer que seja, 
este desideratum maldito. 

Não sei se a outros aproveita. A esses ·quatro segmentos de uma popu
lação no meu País, eu lançaria a suspeita de que a eles aproveita a desordem. 

Não é o momento senão de fazer uma pergunta, como prometi no início 
do meu discurso, não apenas, repito, ao meu partido, mas também aos parti
dos de Oposições: se isso se passa - e não hã dúvida de que se passa - deve
mos fazer o jogo dos beneficiários da desordem? ~ palavra que o Líder do 
Governo tem a dizer, hoje, nesta Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem! Palmas 
prolongadas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Paulo Brossard, que falará como Líder. 

O SR. PAULO BROSSARD (l'MDB- RS. Como L!der. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Informado de que ocuparia a tribuna, na tarde de hoje, o nobre Senador 
Jarbas Passarinho, não imaginava, no entanto, qual o tema de sua oração. De 
modo que acompanhei palavra por palavra, item por item, à espera de que S. 
Ex• deixasse mais claro, menos a nós do que à Nação, o seu pensamento e as 
suas preocupações, porque é evidente que a palavra do Líder do Governo, 
nesta alta Casa do Congresso Nacional, ê sempre importante, e as suas in· 
quietações e as suas preocupações hão de ser sempre objeto da maior atenção 
e da maior anãlise. ~ aliãs, uma das grandes vantagens do regime parlamen
tar, ou, para ser mais preciso, das instituições parlamentares, mesmo que o 

regime não seja parlamentar, que através da tribuna, seja da Câmara, seja do 
Senado, algumas questões nacionaiS possam ser colocadas para o debate, 
para a apreciação, para o julgamento. 

Mas eu confesso, Sr. Presidente, que o discurso de S. Ex• deixou ao meu 
espírito algo a desejar. Eu prefiria que S. Ex• fosse mais explícito- volto a 
dizer- menos a nós do que à Nação brasileira. O nobre Senador começou 
lembrando os compromissos democráticos ou as boas intenções do Movi
mento de 64. A Casa conhece o meu pensamento, e eu ainda não mudei de 
opiriíão - possO estar eiT3.do, mas ainda não mudei. Amanhã poderei fazê
lo, mas até o presente momento continuo a pensar que o Movimento de 64 foi 
um movimento de legítima defesa da sociedade, relativamente a um governo 
que chegou a fazer o preconício da antilei. 

Apontava-se a Constituição como um óbice ao bom governo e à solução 
das questões nacionais. 

Agora, que essas intenções foram abandonadas muito \edo, isto é ine
quívoco que foram. 

Muito arites do AI-S- crime cometido em dezembro de 1968- jâ em 
outubro de 1965 o Presidente Castello Branco capitulava. E capitulava diante 
da Oposição? Não! Capitulava diante dos seus amigos, dos seus companhei
ros. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Ato não assinado pelo Ministro 
da Justiça Milton Campos. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Dos seus companheiros 
- uso a expressão no seu sentido mais amplo. 

Já me dei ao trabalho de mostrar desta tribuna, não o farei agora, que a 
linguagem do Presidente Castello Branco, até os últimos dias de outubro de 
1965, até horas antes do Ato n'? 2, era uma, e, depois, foi desmentida, foi ras
gada, foi amarrotada, foi jogada ao cesto dos papéis inúteis, quando da 
edição do Ato n9 2. O Presidente dizia, semanas antes, dias antes, na Capital 
do Piauí, que a edição de um novo ato institucional se devia aos eternos vei
culadores de notícias falsas, e que ele sabia, como todos sabiam, não possuir 
autoridade para pratiCar tal ato. 

De modo que, o desvirtuamento dos compromissos democráticos do 
Movimento de 1964 se dera muito cedo, e não em função da Oposição daque
le tempo, mas das resistências internas do que se poderia chamar o conjunto 
das forças dominantes. 

Nem preciso falar, Sr. Presidente, nem preciso lembrar, Sr. Presidente, 
os atas que vieram depois a ser praticados e que constituiriam uma nódoa nos 
piores momentos da República Velha: a cassação de mandatos parlamentares 
e a suspensão de direitos politicas de homens de absoluta honradez, homens 
mais limpos do que os cassadores, como jã tive ocasião de dizer em vários lu
gares, inclusive aqui, nesta Casa, para, através dessa operação desonesta e 
imoral, transformar as maiorias em minorias e, as minorias em maiorias. 

Sr. Presidente, V. Ex• sabe que estou a referir-me ao que aconteceu no 
Rio Graride do Sul, para entregar o meu Estado, como um pecúlio castrense, 
a um ministro de Estado do Governo que cassava mandatos e que, nas urnas, 
tinha sofrido uma espetacular derrota eleitoral. 

Naquele momento, a chamada Revolução se perdeu, porque se divor
ciou da honra. Da honra, Sr, Presidente. Ali, ela se divorciou dos seus com
promissos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Permitiria V. Ex• um breve 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- V. Ex• não precisa de li· 
cença para interromper-me. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Como utilizei o tempo inicial 
como inscrição individual, reservo-me o direito de utilizar o tempo da lidew 
rança após a Ordem do Dia, para prosseguirmos os debates. Talvez eu seja 
mais explícito, como V. Ex• requereu que eu o fosse. Apenas, diria que até em 
conversa pessoal com V. Ex• já flz sentir que esse processo que V. Ex• condew 
na sempre com grande veemênçia, e no meu entender justificadamente do 
ponto de vista pessoal de V. Ex•, se fez em pleno desdobramento do Movi
mento Revolucionário de 1964. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Depois do Ato n• 2. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Para chegar ao Al·2. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Depois do Ato 2. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Para chegar ao Al-2 primeiro. 
V. Ex• mesmo disse que o Presidente Castello Branco não pretendia chegar lâ. 
Estive com S. Ex• lO dias antes, e a sua disposiÇão não era a de ceder a qualw 
quer pressão no sentido de fazer a chamada revolução dentro da Revolução. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mas cedeu. 
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O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Cedeu. V. Ex• naturalmente jul· 
garâ um homem com a responsabilidade histórica do Presidente Castello 
Branco segundo o ângulo de algum modo parcial de V. Ex• Outros julgarão 
segundo o modo parcial favorável, e a História julgará em definitivo, se não 
vier a ser reescrita, segundo determinadas convicÇões doutrinárias. Lembro a 
V. Ex• que exatamente nesse período -longe do que V. Ex• disse ainda há 
pouco, que não se devia às Oposições -havia uma oposição ilegal tentando 
a contra-revolução no Brasil, comandada no Uruguai, sediada, no seu treina
mento em Cuba, e revelada, confessada, faz pouco tempo aqui, no Brasil, 
pelo Sr. Leonel Brizola. Então, V. Ex• ignorou o fatO. Para V. Ex• isso não ti
nha expressão nenhuma. 

O SR. PAULO BROSSARD(PMDB - RS)- Nobre Senador Jarbas 
Passarinho, tive a fortuna de conhecer um homem chamado Raul Pilla. 
Lembro-me que, por esse tempo, creio que chegando ao Rio Grande do Sul, 
foi ele indagado por jornalistas acerca da atividade conspiratória que esta
riam a fazer os exilados brasileiros que se encontravam no Uruguai. E o meu 
sábio Mestre disse isto: .. 0 ofício do exilado é conspirar". 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sim. f: completamente diferen-
te. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Permita-me que con· 
clua. 

Sr. Presidente, que os exilados conspirassem, é natural. Eu diria, como 
meu Mestre Raul Pilla, que é o seu oficio. Agora, que um goverrio todo
poderoso, com todos os poderes que tinha o Governo Castello Branco·, se di
vorciasse do caminho da lei, para percorrer aquilo que ele mesmo havia cha
mado uos perigosos atalhos do arbítrio", nos quais é fácil entrar e difícil é 
sair, vai uma grande diferença. 

Evidentemente, não estamos aqui para discutir esse fato histórico, um 
fato do_ passado. Apenas não queria deixar sem reparo essa primeira assertiva 
do eminente Líder. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Que, evidentemente, nã"o estare
mos de acordo, ambos, na forma de interpretá-la. Apenas brevemente, gosta
ria de dizer a V. Ex• que, quando se trata de uma conspiração de exilados que, 
entretanto, tem raízes no movimento internacional, que é estipendiada por 
um movimento internacional, a segurança de uma revolução obrigava a que 
ela tivesse talvez atitudes que condenassem a biografia do Presidente Caste1lo 
Branco, como o nobre Senador condena agora. 

O SR. PAULO BROSSARD (l?MDB- RS)- Nobre Senador, esta· 
mos num mundo em que essas interferências são quase que diárias e, infeliz
mente, inevitáveis. De modo que, se a cada interferência dessas, formos recor
rer aos expedientes do arbítrio, então vamos desistir definitivamente da prãtí
ca da democracia. O mundo atual é este mundo. Não é outro. 

Continuo, Sr. Presidente. 
O nobre Senador ainda aludiu àquele malfadado Decreto n.., 477, e, se

gundo a sua interpretação. se destinava a combater a subversão na área estu
dantil universitária. 

Eu lembraria que não foi apenas o Decreto n.., 477. Foram os atos de 
arbítrio, de maneira geral, que atingiram homens da mais alta reputação -
profissional, intelectual, universitária, política, social. Da mais alta repu
tação. 

Quer V. Ex• que eu decline um nome? Só um? Carlos de Brito Velho. Só 
um. Foi atingido por um desses atos. Não sei qual o número dele, porque 
pouco importa também. Foi atingidO. Foi afastado da cátedra universitária. 
Foi proibido de ensinar, mesmo em escola particular, porque o arbítrio sere
quintou ao ponto de estabelecer que os atingidos por aqueles atos não po· 
diam lecionar em escola alguma que recebesse subvenção do Poder Público. 
E V. Ex• sabe que, hoje, praticamente, não existe nenhuma escola que não re
ceba, por maior ou menor grau, uma subvenção do Poder Público. 

Fico aqui, Sr. Presidente, para não ir além. 
O nobre Senador lembrou que, quando da votação do projeto de Anis~ 

tia, o Congresso Nacional foi palco de manifestações várias, especialmente 
manifestações hostis, marcadamente hostis, ao projeto que estava sendo vota~ 
do. E, mais adiante, votou a referir-se ao episódio da última semana. Nobre 
Líder, peço para não entrar neste assunto, porque não se encontra presente o 
Presidente da Casa e eu não gosto de dizef"ri3.dii em relação a pessoas que não 
estejam aqui. ---

0 Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- A posição de V. Ex• ê conheci· 
da. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Por isto mesmo, fico 
mais â vontade para falar nesses assuntos; mas, mesmo assim, não gostaria de 

falar, ausente do Presidente do Senado, que é o Presidente do Congresso Na
cional. 

Quando V. Ex•, naquela madrugada de quinta-feira, lá pelas três horas 
da madrugada, ocupou a tribuna para criticar a Oposião, tive a ocasião de di
zer que a crítica tinha endereço errado. E, na ocasião, disse- e V. Ex• estava 
na Mesa e me ouviu com a maior atenção, Senador Lourival Baptista - o 
que a circunstância me obrigava, e volto a dizer aqui: a crítica à Oposição está 
mal endereçada, não posso aceitá-la. 

O nobre Senador falou depois em ameaças ao Presidente da República. 
Confesso que não as conheço. 

Falou na divulgação de documento secreto do Exército; falou na veicu
lação das notícias envolvendo torturas e torturadores; falou em uma notícia 
divulgada sobre dólares existentes, supostamente existentes em bancos suíços 
e feitos por personalidades brasileiras; falOu até na Constituinte. 

Ora, Sr. Presidente, eu creio que é preciso pôr um pouco de ordem em 
tantos assuntos diversos entre si. 

O meu pensamentO em relação à notícia dos dólares, ou dos supostos 
dólares depositados em contas secretas em bancos suíços também é conheci
do por esta Casa, por todos os membros dela. Para mim, Sr. Presidente, pode 
haver, não duvido que haja; só que aquela notícia, para mim, a notícia divul
gada e amplamente divulgada, é simplesmente inverossímil. Advogado de 
profissão - talvez por isso eu sinta, ou tenha apurado o meu sentido de apre
ciar fatos- não posso levar a sério uma notícia divulgada por um semanário 
no Brasil que dá um relatório completo dos depositantes brasileiros ou dos 
supostos depositantes brasileiros em bancos suíços, em contas secretas. Só is
to; basta isto; nada mais do que isto. 

E quando, na Cidade de Pelotas, um vereador veio me falar com absolu
ta convicção, com plena convicção, a respeito dos Generais Médici e Geisel, 
em relação aos quais os meus sentimentos não são de amizade e também não 
são de admiração, eu ine senti no dever moral, no dever político- porque 
sempre entendi que a atividade política é uma atividade limpa, tem que ser 
uma atividade limpa - de procurar fazer ver que aquela notícia poderia até 
ser verdadeira, mas que não poderia ser tida como tal, pela singelíssima razão 
de que, se a conta era secreta, não poderia ser divulgada por um semanârio do 
Rio de Janeiro. E se é verdade que os bancos suíços, segundo se diz universal
mente, recolhem grandes depósitos, fabulosos depósitos, exatamente em con
tas secretas, em contas numeradas, em que o sigilo vai até ao desaparecimen
to do nome do depositante, que se identifica através de um número, é eviden
te que não haveria de ser um jofnal brasileiro, por mais bem informado que 
fosse, que poderia devassar esse sigilo. 

De modo que, com relação a isso, creio que pagamos um preço. E jã uma 
vez tive ocasião de discutir esse assunto, talvez sobre as origens psicológicas 
dessa tendência à maledicência nacional. O velho Capistrano de Abreu locali
zava na Inquisição o gosto pela anedota menos asseada, que é muito vulgari
zado entre nós. Creio que poderia ser irivestigada psicologicamente, sociolo
gicamente esta tara- eu chamo de tara- da sociedade brasileira em relação 
a isso, ao hábito de acoimar de desonesta a pessoa que passa por um cargo 
público. 

Já tive ocasião de lembrar aqui, uma vez, incidentemente, que, nesta Ca
sa, Pinheiro Machado, certa ocasião, disse que toda pessoa que passasse por 
um cargo público saía com a pecha de desonesto, o que provocou um protes
to enérgico e imediato de Ruy Barbosa. 

O Sr. Leite Chaves(PTB- PR) -Senador, V. Ex• é do Rio Grande do 
Sul, onde é publicado o jornal. Só_ queria uma informação. Houve notícia de 
processo por injúria, difamação e calúnia contra O Diretor dojornal. Queria 
saber se houve a instauração desse inquérito. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não. Esse jornal que 
publicou isso não é do Rio Grande do Sul; não, nobre Senador. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) -Não? De onde é o jornal? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Sei lá. Não, não é do 
Rio Grande do Sul. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - V. Ex• tem conhecimento de que 
houve inquérito? · 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Não, não tenho, mas 
posso tranqUilizá-lo: não é do Rio Grande do Sul. 

Relativamente a documentos secretos do Exército que foram publicados, 
eu me recordo de que o New York Times publicou documentos do Pentágo
no, da maior importância, porque eram documentos que diziam respeito à 
guerra do Vietname, à política norte-americana militar em relação àquele ter
ritório asiático. O Governo tentou obstar a publicação desses papéis, e a Su
prema Corte, o grande tribunal norte-americano, reconheceu o direito do jor~ 
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nal de publicar aquilo e eles foram integralmente publicados. Ninguém se 
lembrou de recorrer a um ato, não sei que número, para impedir a publicação 
de papéis da maior importância. -E ainda tem mais, Sr. Presidente, ainda tem 
mais. Ci'eio qUe duas sCinanas depois da decisão da Suprema Corte America~ 
na, eu recebia, das mãos do Cônsul americano em Porto Alegre, o acórdão da 
Suprema Corte, um acórdão que tinha reconhecido o direito do jornal de 
publicar e que tinha afastado a pretensão do Governo que ele representava. 
Quinze dias depois, eu recebia, das mãos do Cônsul americano em Porto Ale
gre, a íntegra da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. 

De modo que há diferenças, e diferenças profundas, entre os países que 
assumem os riscos da democracia, porque a democracia tem riscos, tem gra
vames, tem encargos, tem ónus, e daqueles que, para evitar os inconvenientes 
daqui ou dali, a toda hora e a todo pretexto estão recorrendo a essa farmaco-
péia inesgotável, a farmacopéia do arbítrio. · 

Por fim, o nobre Senador chegou à Constituinte para ver na Constituin
te, também, uma manifestação já não digo suspeita, muito mais que suspei
ta ... 

Nobre Senador Jarbas Passarinho, eu entendo que nós temos de passar 
pela Constituinte, Não é que eu deseje a Constituinte, ê porque ela é o cami
nho natural, depois da desordem institucional, havida neste País. O difícil é 
consertar institucionalmente este País, sem passar pela ConstitUinte. De 
modo que a __ Constituinte e o caminho natural. Agora, a mim pouco importa, 
nObre Senador, se um dÕs autores prediletos de V. Ex', e V, Ex' tem vários 
autores da sua predi[eção que não são da minha, defenda essa tese. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nós também temos autores co
muns, para alegria minha. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Graças a Deus, afinal 
alguma coisa nos une. Se nem tudo nos une, alguma coisa nos une. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E um dos meus autores predile
tos, V. Ex' é defeso de nele falar, chama-se Paulo Brossard. Vou comentá-lo 
logo a seguir. 

Relativamente à tortura, Sr. Presidente, creio que ainda não foi escrita a 
história da tortura no Brasil. Ela terá de ser escrita. Agora, lembraria ao em i~ 
nente Líder que não há quem negue a existência da tortura; não há. Discute
se acerca de responsabilidade desta ou daquela autoridade; mas, a existência, 
o fato da tortura, isto, até hoje, creio que não vi negado, pelo me:nos nos últi-
mos anos. O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- V. Ex• me obnga agora, 

Entramos, agora, num ponto de particular delicadeza. É que, se a tortura a manifestar as minhas divergências com V. Ex~. E eu vou apontar apenas 
existiu- e eu ponho no passado- ela foi praticada por quem? Ela foi prati- uma. O nobre Senador publicou um tivro~ sob o título "O último dos líderes 
cada por alguém. Então, a pergunta que se faz é esta: algllêm foí responsabili- da ARENA no Senado". Divergi do título, eu diria .. 0 melhor dos lídereS da 
zado pelas torturas praticadas? Não, ninguém. ARENA no Senado". (Muito bem! Apoiado.) Não o último, o melhor. 

___ .. . . . , .. . Vou continuar, Sr. Presidente. S. Ex• falou, ainda querap.idamente, num 
Quando, por exemplo, o General Gersel, Presrdente da Republica, demr- episódio afinal de contas que não é nada agradável nem nada elog'ável mas 

tiu o_Cornan~an~e do II Exé~c~to, 0 que foi dito aqui e foi dito m~is de uma .. que também não é sem p;ecedentes: uma luta entre pessoas numa r~unüio do 
vez, e que tena sido um ato InJUSto, por~ue o General .Ednardo nao _era res- Congresso. 
ponsãvel pelas tortur~s. Eu não posso drzer ~~m que sim nem que nao, Se 0 Vou dizer uma coisa a V. Ex', aquilo tinha de acontecer, aquele pontO de 
nobre Sena~or Passannho, por exemplo, q~eJa se ocupou deste assunto nesta desforço pessoal é evidente que ia acontecer. Só não o via quem n.ão queria 
Casa, me d~sser que o General Ednardo nao era, pelo que a sua palavra me ver, porque os acontecimentos não ocorr"eram assim, como um raio num ·dia 
vale eu acetto como verdade. de sol. Não, eles foram surgindo, crescendo e chegou ao momento em que era 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Muito obrigado. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- A questão muda apenas 
de indivídlla!íáãde~·rnuaa de nome·;a-qUeSiã-opeTIDanCce de pé: se o General 
Ednardo não era o responsável pelas torturas praticadas, quem era? De modo 
que a questão continua de pê, pode não enodoar aquela individualidade, 
aquela pessoa, mas o fato continua a existir e continua Impune. Isto é muito 
grave, isto é muitó sério. · - - · 

Lembro que a substituição do General Ednardo ocorre"u depc;>is dos 
"suicídios" do jornalista Wladnlir HerzÕg e"_ do operário Miguel Fiel Filho. 
No entanto foram feitos inquéritos para apurar os fatos. E esses ínciuéfitOs 
oficiais concluíram pelo suicídio. NingUém, ninguém acredita nisso, ningu~m 
acreditou nisso, ninguém acreditou nisso. No entanto, inquéritos foram feitos 
debaixo do pes.o da responsabilidade morãl daqueles que o fizeram, que o de
terminaram, e a conclusão foFJ)C:Io suicídio. Mas, então por que o General 
Ednardo foi afastado do Comando do II Exército por ato do Senhor Presi
dente da República General Ernesto Geisel? Então não deveria ter sido! 

Mas tem mais ainda. -
Outro dia, um hoje parlamentar, um antigo membro do Governo de São 

Paulo, falando a respeito desses atentadOS terroristas que ultimamente se têm 
verificado, disse uma frase muito significativa, para, isentando ao mesmo 
tempo que isentava de culpa o General Ednardo, Cornandã.nte então do II 
Exército, dizia essa pessoa, uque ele fora superado pelos seus subordinados", 
superado. Foi dito faz dois ou três dias, faz coisa de uma semana por alguémt 
que é insuspeito, que ao tempo inte·grava o Governo do Estado de São Paulo. 
No entanto, o inquérito deu pelo suicídio. O inquérito, ou os inquéritos con
cluíram pelo suicídio, coisa em que ninguém jamais acreditou. 

Como o inquérito da Polícia Federal, lá no Rio Grande do Sul, a respeito 
do seqUestro dos uruguaios, que concluiu pela passagem livre dos dois lá pela 
minha cidade, rumo ao Uruguai, Iâ Pelo Aceguã. E ninguém, nenhu(lJa QCS

soa do Rio Grande do Sul acredita naquilo, sabe que aquilo não ê verdade. 
Foi Pó i íSSo-·que, uma vez, disse, aqi.ii, nest3 casa a propósito exatarrien

te dessa estória dos dólares da Suíça, dei a minha interpretação: por que pes
soas acreditam nísso, quando um pouco de anãlise e crítica afastaria, como 
inverossfmil, a versão? É porque, no Brasil, acontecem coisas que não podiam 
acontecer. Acontecem e não podiam acontecer. Então, vai se formando no 
espírito público a convicção de que tudo pode acontecer e, por mais absurdo 
que seja, uma versão passa a ter credibilidade. (Palmas.) Veja bem V. Ex', Sr. 
Presidente, que estou conversando este assunto com a franqueza e com a sere
nidade de quem quer, afinal de contas, esclarecer esse assunto, em termos im
pessoais, mas em termos de uma franqueza sem restríções. 

inevitável que houvesse uma agressão física e que ela desse origem a um des
forço pessoal. E evidente. De modo que, mais uma vez chamo a atenção da 
Casa para o problema. Essas coisas não acontecem por acaso. Pelos motivos 
que já dedinei, não quero aprofundar-me. 

O nobre Senador falou, por fim, no terrorismo redivivo e ascendente. E 
aqui, Sr. Presidente, eu creio que está uma questão que deve ser reexaminada, 
nesta Casa. Peço licença para chamar a atenção da Casa para um fato. No dia 
cm que bombas estouraram na sede da Ordem dos Advogados do Rio de Ja
neiro e na Câmara de Vereadores daquela cidade, ocupei a tribuna e fiz um 
discurso longo, pelo menos longo, enriquecido por apartes de quase todos os 
meus companheiros de bancada, senão de todos. 

Dt:sde então não voltei à tribuna, Sr. Presidente, para cuidar do assunto. 
Por quê? Porque o Presidente da República, porque o ilustre General Joào 
Baptista de Oliveira Figueiredo fez dois pronunciamentos, pelo menos, um 
aqui, quando recebeu a visita de seus correligionários, e outro na cidade de 
Uberlândia. Num desses prOnunciamentos Sua Excelência fez urna decla
ração que a mim pareceu da maior importância, tão importante qtie eu que 
não imaginava que o nobre Senador Jarbas Passarinho fosse tratar do assun
to, entre os meus papéis tinha esta passagem- é uma frase- tanto ela me 
impressionou. 

O Presidente da República, recebendo a visita de seus correligionários do 
Partido Democrático Social, entre os quais se encontrava o nobre líder Jarbas 
Passarinho, numa certa altllra do discurso que, salvo engano, foi de improvi
so - Sua Excelência me confirma - disse frase que peço licença para 
reproduzí~la: 

-"Estamos dispostos a não nos desviarmos daquela linha que, 
inicialmente, nós traçamos, de levar o País à normalidade democrá
tica, a despeito de 4, 20 ou mil bornbas que atirem sobre nossas ca
óéças." 

Estas palavras foram ditas pelo Presidente da República. E eu, Sr. Presi
dente, adversário- de Sua Excelência, não ponho em dúvida a sua Palavra. E 
por isto, desde então, até agora, eu calei e não voltei mais ao assunto e não 
voltaria hoje, não fora o discurso do nobre Senador Líder do Governo. 

Entendo que esta declaração, feita naquele momento, é da maior impor
tância c qil.ero ressaltar esta importância. Segundo o General Figueiredo, 
nem uma, nem quatro, nem vinte, nem mil bombas desviarão Sua Excelência 
da rota a que se traçou. Eu tenho me manifestado muitas vezes a respeito do 
acerto desta rota, que não me parece incensurável, muito ao contrário. Mas 
eu não ponho em dúvidas a sinceridade de quem profere estas palavras. 

Por isso, Sr. Presidente, eu dei tempo. Por isso, desde então, até agora, 
não voltei ao assunto, embora pudesse fazê-lo. Por exemplo: um ou dois dias 
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depois eu li nos jornais, na primeira ·págíriã dos grandes jornais do País, de
clarações do Ministro da Justiça dizendo que havia pessoas indiciadas, quejã 
havia pessoas conhecidas. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- S. Ex• negou completamente is-
so. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Ainda bem. Porque a 
mim causou a maior surpresa, devo dizer a V. Ex• 

Se o nobre Líder diz que o Ministro negoU, já -não me ocupo do fato, 
mas, ao mesmo tempo, ele mostra que eu não estava equivoccido da minha es
tupefação ao ler as declarações, que eu ia dizer do Ministro, mas corrijõ, atri
buídas ao Ministro da Justiça. 

que estamos a tratrar, que V. Ex• teve essa prova de generosidade e de 
atenção a mim, pessoalmente, que eu agradeço. Vou encerrar. 

Mas então nós vimos, nobre Senador Jarbas Passarinho, o Governo -
porque a SECOM é o Governo, creio até- que funciona lá no próprio Palácio 
do Planalto, é um órgão que fala pelo Governo - divulgar e dar uma ampla 
divulgação a uma nota que o menos que se pode dizer é que parece ter sido es
crita por um magarefe. Estou sendo muito condescendente, nobre Senador, 
mas é a nota de um magarefe. É uma coisa tão estapafúrdia, tão rn-a:ciónal, 
que recomenda tão pouco o-Governo, que o nosso Deputado José Bonifácio 
Lafaiete de Andrade, cujos pensamentos e cujaS palavras são tão conhecidas, 
saiu de Juiz de Fora e disse: '"Não; esses não são terroristas." 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• permite-me um apar-
te? 

Os editoriais do Jornal do Brasil e do Estado de S. Paulo chamaram a 
atenção _para a gravidade do fato, porque o Governo perde a credibilidade 
quando recorre a expedientes como aquele. E a Oposição silenciou sobre isto, 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) -Com muito- prazer. mantendo crédito aberto ao Governo para que esclarecesse esses episódios. 
O Sr. Humberto Lucena (_PMDB- PB)- O que foi de estarrecer, nobre De modo que a benignidade da Oposição, a complacência da Oposição tem 

Senador Paulo Brossard, depois de todos nós, das Oposições, termos aplaudi- sido sem limites. Para quê? Para que o Governo sem dificuldade devasse esses 
do essas palavras enfáticas do Senhor Presidente_ da República, veio aquela esconderijos que õ = affngem tantO quanto atingem à Sociedade brasileira. 
nota da Secretaria de Comunicação Social tentando atribuir a membros do De modo, Sr. Presidente que, estamos hoje diante deste fato. O Presiden-
ex-MDB a responsabilidade pelos atentados de Minas Gerais. te da República, o General Figueiredo chamou a si a responsabilidade does-

0 SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Eu chegarei lá. clarecirnento dos fatos. Sua Excelência assumiu uma grave responsabilidade 
Mas, antes de chegar àquela nota, queria lembrar que o Senhor Presiden- perante a Nação. É certo que o Presidente da República, como chefe da admi

te da República, em Uberlândia também fez outro discurso. Fez um discurso nistração federai é o piimeiro responsãvel, mas ele fez questão de chamar a si, 
de que não queria me ocupar, não me oclrpafia, pelo menos, estava deixando expressamente, para quê? 
o tempo passar, porque, perdoem os seus amigos e defensores nesta Casa, ele Para tranqUilizar a Nação, entendo eu, no sentido de que_ dizia ele_ 
fez um discurso que, a meu juízo. não era um discurso de um Chefe de Estado· fazia questão absoluta porque era uma questão de honra- não foi assim, Se
e que um chefe de Estado não deve dizer certas coisas. Sua Excelência, desa- nadar Jarbas Passari~ho?- o esclarecimento .do fato. E por isto posso ser 
fiando assim que se tinha a impressão de que eie sabia quem era, numa íin- censurado por não ter ocupado a tribuna nestes dias, mas eu não a ocupei de
guagem que não é a linguagem de um Chefe de Governo, muito menos de um liberadamente, para que se não pudesse dizer que, por uma palavra imprópria 
Chefe de Estado, Sua Excelência concitou os.terroti_stas que atirassem sobre a que eu dissesse, tivesse causado um prejuízo ao esclarecimento disto que o 
sua pessoa as bombas e não sacrificasserri pessoas inocentes. Presidente _da:- República proclamou à Nação ser uma questão de honra. 

Muito perigosa esta linguagem, Sr. Presidente! Quan~o não fosse por Agora, Sr. Presidente, todos os Jornais de hoje publicam declarações do 
outras razões, bastaria uma: é que quando ocorrem fatos desse tipo, há sem- Sr. Ministro da Marinha- a menos que S. Ex• amanhã venha a negar essas 
pre um contingente que se pode atribuir a deseq~~librados. Há aqueles que declarações- baseio-me no que publicaram os jornais, o Ministro da Mari
praticam atos de terrorismo conscientemente, deliberadamente, buscando um nha declarou que tem a convicção, tem a certeza de quem são os autores e, 
determinado resultado, mas também há uma componente menor, quiçã, de mais do que isso, jã transmitiu seu ... 
pessoas desequilibradas, que se sentem atraídas por esses fenômenos indivi- 0 Sr. Murilo Badaró (PDS_ MG) _ Permite y. Ex• um aparte? 
duais que se transformam em fenômenos sociais:_De mod_o que não é nadare-
comendável que um Chefe de Governo coloque a questão nos termos que foi O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Rogo ao eminente Líder 
colocado pelo Chefe do Governo brasileiro. Murilo Badaró que não aparteie o orador, visto que S. Ex• jã excedeu todo o 

Mas, aquele discurso também tem outras paSSagens que são põUCõ inte- tempo que lhe era destinado. 
ligiveis ao leitor comum. Sua Excelência pi'oclama que os seus Ministros fo- V. Ex!~ terá tempo necessário para pedir, como Líder, a palavra. É o ape-
ram escolhidos por ele e ele não cede às pressões-eos manterá, etc, Por que is- lo que a Mesa faz a V. Ex•, no cumprimento do Regimento. 
to, naquele momento? Teria sído uma declaração inconseqüente? Teria sido O Sr. Murilo Badaró (PDS-- MG)- Era só para passar para conheci
uma explosão, ou aquilo quer dizer mais alguma coisa? Ou aquilo está ligado menta de V. Ex• e da Casa a nota que o Ministro da Marinha acaba de distri
a determinadas manifestações ou às tais ameaças a que aludiu hã pouco o buir. 
nobre Senador Jarbas Passarinho, que Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República teria sido ameaçado? 

Não sei, Sr. Presidente, eu não freqüento as áreas governamentais, não 
tenho o privilégio de conhecer os seus segredos, mas observo que, naquele 
discurso de Uberlândia, há certas partes que não são inteligíveis 3.o comum 
dos mortais, onde nos situamos nós da Oposição. 

Mas, passam-se os dias e depois nós chegamos a Minas Gerais. E aí a 
Polícia aponta duas, três ou quatro pessoas c-omo sendo responsáveís por 
bombas que teriam sido estouradas, ou teriam sido localizadas em uma ou 
duas cidades, por sinal pequenas, no Estado de Minas Gerais. E a Nação per
plexa, nobre Senador Jarbas Passarinho, tomou conhecimento de uma nota 
desse Serviço criad_o __ no atual Governo, SECOM; -essa obra-prima, este pri
mor de serviço que se chama SECOM, não sei quantas laudas, divulgada pela 
V o: do Brasil, divulgada em todos os jornais, com ampla circulação no Con
gresso - nós estáva~os reunidos àquela noite- atribuindo ao PMDB, se
não a responsabilidade expressa, explícita e única, mas acentuando que as 
pessoas ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Também o ryosso Partido foi citado. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Também o Partido de 
V. Ex• foi comtemplado! E sei que com erros n1:üeriais, e relativamente à fi
liação, à identificaÇão partidária daquelas pessoas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a campainha.)
Lamento interromper V. Ex• para comunicar que,~ como Líder o prazo de vin
te minutos de V. Ex• já foi ultrapassado em mais quinze. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Já vou encerrar, Sr. Pre
sidente. Agradeço a sua tolerância, mas sei que foi em homenagem ao assunto 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Confirma ounão? 

·o·sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- Se V. Ex• me permite, eu a lerei. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não é necessário, nobre 
Senador~ Pelo que pude deprç:;ender, o ilUstre Ministro da Marinha nega as 
declarações ... 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- A frase final da nota diz: "Assim, 
carece de qualquer veracidade as notícias divulgadas sobre seu conhecimento 
dos donos dos autores dos atentados terroristas no País." 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Sr. Presidente, hã certas 
ocasiões em que o intéresse da verdade prepondera. Por isto até solicitei que o 
nobre Senador dissesse logo o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Peço ao nobre Senador 
Paulo Brossard que conclua o seu discurso. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-Já vou concluir, Sr. Pre-
sidente. _ 

Então, já tivemos um outro desmentido: o Ministro da Marinha não dis
se o que os jornais lhe atribuíram, de modo que não continou neste ponto. 

Para concluir, Sr. Presidente, eu lembraria, não em defesa do Presidente 
da Ordem dos Advogados, o ilustre Dr. Seabra Fagundes, mas em defesa da 
verdade. S. Ex• foi, aqui, censurado e até um pouco duramente censurado, 
porque teria falado no .. quintal do Governo". Agora, a questão é esta, Sr. 
Presidente: como já tem sido obse-rvado, e eu mesmo observei desta tribuna, 
todos os atentados atribuídos à esquerda foram esclarecidos- todos. Aque
les que a opinião pública identifica como que partindo da direita até pelos 
destinatários desses atos, nenhum, até agora, foi esclarecido - nenhum! 
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Um jornalista que prima pelo conhecimento dos fatos~ como é o Jorna
lista Carlos Castello Branco, publicava há mais dias um artigo intitulado: 
"Da União contra o terrorismo", o qual não deixa de dizer que os autores 
destes crimes devem ser procurados é nas adjacências do Governo, é nascer
canias_do Governo. De modo que esta é, realmente, uma opinião firmada, ge
neralizada. Um jornalista que é extremamente ligado ao Ministro- Chefe da 
Casa Civil diz isto: .. Alguns funcionários do Governo namoram a possibili
dade de os atentados_ serem praticados por esquerdistas, para provocar o efei
to reflexo sobre a direita. Perda de fosfato. Em primeiro lugar, porque todos 
- repita-se- todos os atentados praticados por esquerdistas foram apura
dos." E diz: "Os atentados vêm da direita." 

Eu encerro, Sr. Presidente- se for mister e se, regimentalmente, puder 
voltar à tribuna voltarei na sessão de hoje, mas talvez não possa; uma vez que 
estou falando corno Líder não terei, creio eu, a facifidade de retornar à tribu
na- eu encerro para dizer isto que todo mundo sabe: a Oposição representa
da pelo PMDB, já ·mai1ife:Stciii_e_ manifeSfã a sua condenaç_ão "formal a todo e 
qualquer ato de violência, seja praticado pelo Governo, Seja praticado fora 
do Governo. Entende que o convívio democrático supõe o respeito absoluto a 
determinadas normas, normas que por sinal o Governo timbrou em descum
prir reiteradas vezes, reiteradíssimas vezes. Entende que o apelo à violên'cia é 
um flagelo. e o que é mais: é um flagelo contagioso! E um flagelo contagioso! 
Tenho guardado silêncio dias e dias-, dando tempo a que o Governo apure es
ses fatos, que não podem ficar no desconhecido. Não podem! E por fim, Sr. 
Presidente, Srs, Senadores, tenho a dizer que quem está em dívida com aso
ciedade não é a Oposição, é o Governo. f o G~.; ..:rno. E o Presidente da Re
pública reconheceu isto ao dizer que era urna ~~uestão de honra o esclareci
mento do fato. 

Como brasileiro, mostrando mais uma vez o grau da nossa tolerância, 
que pode ser confundida até com _complacência, continuamos a esperar, mas 
a esperar uma investigação séria, c-om reSultados sérios, ainda que, para tan
to, tenham de ser dispensados os bons ofícios da SECOM. 

E por fim, Sr. Presidente, eu deixaria aQui uma pergunta ao nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, Líder do Governo nesta Casa: a Oposição pode fazer 
alguma coisa nesse sentido? Pode? Se _puder, diga. Porque logo no começo 
surgiram esses episódios, vieram me falai'_ a esse respeito. 'E eu indaguei: o que 
a Opos1çãó" pode fazer? Porque, ao que me consta, nós não temos reservas po
liciaiS,-nós não temos forças paramilitares, nós não censuramos telefones, nós 
não devassamos correspondência. De outro lado, o Governo tem todos os re
cursos, os maiores que um governo jâ teve em toda a História do Brasil, para 
desCobrir isto. 

E volto a dizer: quando se trata de atos deste tipo, ou semelhantes a ele, 
praticados por grupos esquerdistas, o Governo revela uma eficiência admirá
vel. Quando a identificação se volta para os -arraiaiS- da direita, os dias se pas
sam, as noites se sucedem, e a palavra do Presidente da República, que cha
mou a si a responsabilidade na apuração dos fatos, e a palavra do Presidente 
da República, que disse à Nação, suponho eu que para tranqüilizá-la, que se 
tratava de uma questão de honra do seu Governo, a palavra ainda está por 
ser resgatada. 

Os meus votos são que não se passem muitos dias nem muitas noites, até. 
que o resgate venha a ser feito. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolonga
das. O orador é cumprimentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Eunice Michiles - Raimundo Parente- Aloysio 
Chaves - Gabriel Hermes- Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Gilvan 
Rocha- Passos Pôrto- Dirceu Cardoso~ João Calmon- Alberto La vi
nas- Hugo Ramos- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Ba
daró- Tancredo Neves- Orestes Quércia - Benedito Canelas- Vicente 
Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- José Richa- Lenoir V ar~ 
gas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr. }li-Secretário. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra, corno 
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• pede a palavra como 
Líder para que assunto? 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) - Para fazer a réplica do discurso do 
Líder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Não sei se enquadra em ne
nhum artigo do Regimento. O Líder falarã em qualquer fase da sessão, por 20 
minutos, desde que o assunto seja de n-atureza inadiável. 

Passaremos à Ordem do Dia, e logo após concederei a palavra a V. Ex~ 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• há de convir. .. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Gih'an Rocha (PP- SE)- ... a resposta ao Líder da Maioria, pelo 
Líder da Oposição, ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, estou levantando uma 
quesüio de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação o Projeto de 
Lei da Câmara ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, estou levantando uma 
questão de ordem. Levo V. Ex•. que é o cultor do Regimento, a observar o 
Regimento, que é clarríssimo. O Líder tem o direito a falar em qualquer parte 
da sessão, inclusive na votação, durante os 20 minutos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Para assunto de natureza 
inadiável. 

O Sr. G_ilvan Rocha (PP - SE) - Mas, nada existe mais inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Mesa acha que inadiãvel 
é tudo aquilo que não poderá deixar de ser feito nesta sessão. Logo após a Or
dem do Dia, V. Ex~ terá a palavra. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- O que é, permita-me, corri todo ores
peito, uma atribuição puramente pessoal do Presidente, porque todos sabe
mos que inadiável é a resposta, é a réplica da Oposição à palavra da Maioria. 
Como sabe V. Ex•, a Oposição, hoje, é construída, nesta Casa, por dois Parti
dos, e não por um só. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Pelo entendimento de V. 
Ex', não haverá mais Ordem do Dia na Casa, porque qualquer assunto pode
rã ser julgado de natureza inadiável. 

O Sr. Gillan Rocha (PP- SE)- V. Ex• sabe que o Regimento é sobera
no, e eu protesto veemente. V. Ex• sabe que é uma tradição de:; ta Casa, e é re
gimental, que o Líder tenha a palavra assegurada em qualquer fase da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Mesa nào aceita o profes-
to. 

O Sr. l'i'-Secratárlo lerã o requerimento que se acha sobre a mesa. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) - A Mesa nào aceita o protesto com o 
meu prote.'ito, Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr. ]'ii-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 373, OE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, atínea .. b", do Regimento, 
para o Projeto de Decreto Legislativo n'i' 7, de 1980 (n'i' 45/80, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o texto do Convênio de Santo Domingo (Ata de Re
gistro dos Estatutos da Organização de Educaçào Ibero-Americana OEI), as
sinado em 31 de outubro de 1957. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1980.- Jarbas Passarinho- Hum
berto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requerimento lido será 
votado após a Ordem do Dia. 

Passa-Se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 23, 
de 1979 (no:> 1.849/76, na casa de origem), que estabelece normas 
sobre a documentação exigida aos candidatos, em concursos públi
cos, lendo PARECERES, sob n's 599 e 600, de 1979, e 595 e 
596, de 19BO, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça - 111 pronunciamento, favorável, 
com cmendu que apresenta, de no:> 1-CCJ; 

21' pronunciamento, favorável ao substitutivo de plenário: e 
-de Sen:iço Público Civil- 19 pronunciamento, favorável ao 

rrojcto" t: ú cmendã da Comissão de Constituição e Justiça; 
2~' pronunciamento, favorável ao substitutivo de plenário, 
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A matéria constou da Ordem do Dia de 27 de agosto último, tendo avo
tação adiada para a presente sessão a requerimento do nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência regimentaL 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

E o seguinte o substitutivo rejeitado 

EMENDA N' 2 
(Substitutho) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n<? 23, de 1979 

Estabelece a documentação necessária para inscrição em concur
sos públicos. 

Art. J<? No ato de inscrição nos concursos públicos promovidos por ór~ 
gãos da Administração Direta e Indireta, serão exigidos ao candidato, exclu
sivamente, os seguintes documentos: 

I - cédula de identidade; 
11 - título de eleitor; 
III - prova de quitação com o Servfço Militar; 
IV - prova de escolaridade ejou habilitação profissional es-

pecífica, quando exfgida para: cargo -ou emprego. 

Art. 2<? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 3<? Revogam-se as disposições em c-ontrário. 

O SR. I.,RESlDENTE (Alexandre Costa)- Passa-se à votação do proje
to. sem prejuízo da emenda a ele oferecida. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 

E o seguinte o pr~jeto aprvvado 

PROJETO DE LEI DA CÃ~!ARA :>/' 23, DE 1979 

(N' 1.849/76, na Casa de origem) 

Estabelece normas sobre a documentação exigida aos canditos, 
em concurso~ públicos. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. [? Nos concursos públicos promovidos por órgãos da Adminis~ 

traçào Pública dircta e Indireta, destinados ao -p-reenchimento de cargos va~ 
gos. a documentação necessária somente será exigida por ocaSião da no-
meação do candidato. após sua aprovação. -

Art. 29 No ato de inscrição do candidato, serão exigídos, exclusivamen-
te. os seguintes documentos: 

I - cédula de identidade: 
II- título de eleitor: 
III - prova de quitação com o Serviço Militar; 
IV- prova de habilitação profissional específica, quando exigida para o 

cargo. 

dias. 
Art. 3° O P0der Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 

Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR, PRESIOE:-;TE (Alexandre Costa)- Em votação a emenda da 
ComissUo de Constituição e Justiça. 

Si.!.) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Apwvada. 
Aprovados o projeto c a emenda, a matéria vai à Comissão de Redução. 

E a seKuinte a ''nu•nda apromda 

D1E:-;D,~ :-;" 1-CCJ 

Ao item I\' do art. 2'.' 

Dt::~sc a seguinte redução: 

'"Art. 2o . . . .••••••..••...•.•..... · · · • · · · 
I\' -prova de escolaridade ejou habilitação profissional específica, 

quando exigida p.:tra o cargo ou emprego." 

O SR, I'RESillfSfE (Alexandre Costa)- Item 2: 

Votação. em turno único, do Requerimento n9 366, de 1980, do 
Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal. do artigo intitulado "Universidades em Crise", 
puhlit:ado no Correio Bra:ílii>Jr.Çe,-f:diçào de 8 de setembro de 1980. 

Em votaçJ.o o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
Serã feita a transcrição. 

E a seguinte a matéria cuja transáição é solicitada 
"UNIVERSIDADES EM CRISE 

O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras acaba de 
entregar ao Ministro Eduardo Portella, da Educação e Cultura, um 
documento respaldado por 22 titulares de estabelecimentos de ensi
no superior, no qual são retratados os difíceis momentos vividos 
pela comunidade universitária do País de âmbito federal. 

Além da crise financeira que atravessam, do montante dos defi
dts e da impossibilidade de manutenção de várias unidades de ensi
no, os reitores tornaram patente a ampliação dos encargos decor
rentes da reforma universitária, ainda em implantação, sem que no~ 
vas fontes financeiras viessem em socorro das crescentes dificulda
des que as assoberbam. 

A autonomia universitária, cantada em prosa e verso em todos os 
títulos e documentos que se interessaram pela vida acadêmica, con
tinua tão morta hoje como no começo do século. Mais ainda, às uni
versidades estão sendo cobrados resultados sociais e econômicos, 
nos desdobramentos normais de seu trabalho como forma de ava
liação das respostas que o ensino superior deve à comunidade a que 
se tenha integrado. 

Faltam recursos de capital e de custeio para garantir a norma
lidade de funcionamento de numerosos departamentos e para pre
servar a qualidade do ensino, freqUentemente posta sob questiona~ 
mente. Até mesmo a pesquisa que deveria ser rubrica normal de 
orçamento das universidades é exclusivamente financiada pelos re~ 
passes do Conselho Nacional de Pesquisas e FINEP, em vez de 
constituir-se em dotações de reforço, destinadas a fomentar essa ati
vidade. 

Ainda segundo o documento entregue pelo CRU B ao Ministro 
Eduardo Portella, em maio do corrente ano, as instituições universi
tárias Já haviam recorrido ãs reservas de contingências para atender 
a despesas de custeio. tendo, igualmente, solicitado recursos suple
mentares para as despesas que somente terão cobertura até o pre~ 
sente mês de setembro. 

O p!anejamento das universidades, necessariamente destinado 
a servir de exemplo, por força de ação de liderança de métodos de 
trabalho, em decorrência dos intermináveis pedidos de suplemen~ 
tação financeira, passou a ser uma fantasia administrativa, desde 
que o máximo que se consegue alcançar ê uma previsão orçamen
tária de características semestrais. 

Existe uma falência vertical comprometendo o ensino superior 
entre nós, conforme se vê. Acresça~se a esse dilúvio de contradições 
uma deficiência de base na problemática universitária relacionada 
com um projeto de reestruturação da carreira do magistério. Refor
mulado de forma abrangente, esse projeto tem como principais des
taques a devoluçào à carreira docente da capacidade de atrair e de 
fixar talentos e a restauração da digf}idade profissiomil. 

O processo contendo a reclassificação encontra-se em ava~ 
liaçào em áreas do Poder Executivo, visando a atrair para atividades 
académicas os professores. 

Mas, por enquanto, não são promissoras as perspectivas das 
universidades brasileiras, segundo a versão mais isenta que sobre 
seus destinos possa ser apresentada. Afinal, a palavra de 22 reitores 
é um testemunho de fôlego, uma advertência com sobras de qualifi~ 
caçilo e que deve, por isso mesmo, ganhar as honras e as precedên~ 
cias de uma avaliação profunda, para uma resposta adequada. 

O ensino superior tem compromissos indissolúveis com o País, 
necessitando de espaço próprio, -de autonomia administrativa e_ fi
nanceira, enfim. Oe condições- arTIPhts para poder agir e reagir diante 
dos fenômenos sociais, políticos, econômicos e culturais que neces
::;ariamentc devem refletir-se nos campi universitários. estruturando 
uma vida académica identificada com o homem, o meio ambiente e 
as formas de apoio para o seu uso e a sua ocupação. 

Não pode, por isso mesmo, a universidade estreitar-se na sua 
capacitação. limitando-se em seu alcance, por força da indigência de 
recursos humanos, materiais e _financeiros. 

E. relo visto, ante a palavra de 22 reitores de universidades fe
derais u situação nào está muito aquém da indigência, da pobreza 
quase absoluta. Sem meios para a realização de sua extraordinária 
destinação." 



4450 Quinta-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL iS"ào II 1 Setcmbw dt• 1~80 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - !(em 3: 

Vo,tação, em turno único, do Requerimento n9 370, de 1980, do 
Senador Leite Chaves c outros Senhores Senadores, requerendo ur
gência, nos termos do art. 371, alínea c do Regimento Interno, para 
os Projetos de Lei do Senado nos 57, 59 e 78, de I 97 I, 24, de I 975 e 4, 
de 1976, que tramitam em conjunto. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Tem a palavra V. Ex• 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR. Para encaminhar a votação.)
Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Diversos projetas se encontram em andamento no Senado, desde 1971, 
visando disciplinar a propaganda, no País, do uso do fumo e de bebidas al
coólicas. 

São projetos originários da Casa, da iniciativa de Senadores de diversos 
artidos, anteriores aos atuais blocos partidários. 

E, na Comissão de Agricultura, Com o apoio unânime, com aprovação 
unânime, nós oferecemos um substitutiVo a todos eles. Parece-me que a Lide
rança do Governo já me-antecipou o seu voto favorável. Acho que a Casa não 
pode deixar de trazer, de imediato, este projeto a Plenário para discuti-lo am
plamente, já que diversas camadas da população brasileira se estão arregi
mentando no sentido de dar uma definição a esse assunto-. 

to. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação o requcrimen-

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
As matérias constantes do requerimento que vem de ser aprovado figura~ 

rão na Ordem do Dia da quarta sessão ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 4: 

Discussão, em turno úriíCO, do Projeto de Lei da Câmara n"' 68, 
de 1978 (n• 93/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigato
riedade de informação sobre o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, tendo 

PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1980, das Comissões: 
- de Economia, contrário, com voto vencido, em separado, do 

Senador Franco Montoro; e 
- de Finanças, favorável. 

A matêria constou da Ordem do Dia da sessão de 14 de agosto último, 
tendo a discussão adiada para a presente sessão por deliberação do Plenário. 

O Regimento Interno, entretanto, no§ 29, do art. 310, permite um segun
do adiamento por prazo não superior a 30 dias. 

Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1~'-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 374, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 68, de 1979, a fim de ser 
feita na sessão de 24 de setembro. 

Sala das Sessões, lO de setembro de 1980. - Humberto Lucena. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - De acordo com a delibe

ração do Plenário a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão de 24 de se
lembro de I 980. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 5: 

Discussão, em turno ú"nico, do ProjetO de Lei da Câmara· n"' 35, 
de 1980 (n~' 2.384/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que autoriza a- permuta dos terrenos que menciona, situados 
nos MunicíPiOS do Rio de Janeiro e de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, 
tendo 

sa.) 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 648, de 1980, da Comissão: 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)_ 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~ 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

t: o sl!guime o pr!~jero aprmm/o 

PROJETO DE LEI DA CÂ~IARA No 35, DE 1980 
(N9 2.384/79, na Casa de origem) 

(De inldatlva do Senhor Presidente da Repúhli~..:a) 

Autoriza a permuta dos terrenos que menciona, situados nos Mu
nicípios do Rio de Janeiro e de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. [\' Fica autorizada a permuta do imóvel de propriedade da União, 

a ser desmembrado de área maior, localizado na Rua Capitão Félix, ~..:ontiguo 
e seguinte ao de n•.' 1 J:T. nu Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janei
ro. t;Om úrca equiv:.tlcnte a l.854,00m' (um mil, oitocentos c cinqücnta e qml
tro metros quadrados), pelo imóvel de propriedade do Estado do Rio de Ja
neiro, situado nu Avenida Rui Barbosa, n~' 975. esquina com a Rua Marechal 
Flnriann, na Cidade de Campos, naquele Estado, com área de L31 1.72m' 
(um mil, tret:entos e onze metros e setenta e dois centímetros quadradt)S), e!'lti
mados em Cr$ 1.570.548,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil, quinhentos 
e quarenta c oito nuLeiros) cada um. 

Art. ]\' Esta Lei entra em vigor na data de sua public:.tçUo. 
Art. J\' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR PRESIDENTE~ (Alexandre Costa) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n•! J7. 
de 1980 - Complementar, do Senador Humberto Lucena, dando 
nova redação ao dispositivo da Lei Complementar, nll 25, de 2 de ju
lho de 1975, que estabelece critérios e limites pura a lhação da rc
nllmcração de vereadores, tendo 

PARECERES, sob n's 642 e 643, de I 980, das Comissões: 
-de Constituiçà e JuStiça, pela constitucionalidade, juridir.:ida

de e, no mérito, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, cm turno único. (Pausa.) 
Nii.o havendo oradores,_ declaro encerrada a discussão. 
Nos termos do inciso II do art. 322 do Regimento Interno, a matéria de~ 

pende, par:.t sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo nominal. (Pau~ 
sa.) 

No entanto, tendo havido acordo das Lideranças, a votaçUo far-se-á pelo 
processo simbólico. 

Em votaçUo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estii.o. 

(P:.tusa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o .1·eguinte o projeto apromdo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 37, DE 1980- COMPLEMENTAR 

Dá nova redaçào ao dispositivo da Lei Complementar n9 25, de 2 
de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da 
remuneração de Vereadores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' No art. 79 da Lei Complementar n~' 25, de 2 de julho de 1975, 
SUbstitua-se a expressão "'3% (três por cento)" por "5% (cinco por cento)'". 

sa.) 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Leí do Senado n<~ · 
25, de 1979, do Senador Gabriel Hermes, que altera o art. 14 do 
Decreto-lei n"' 73_,, de 21 de novembro de t 966 e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES; sob nos 375 a 377, de I 980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici
dade, com voto vencido do Senador Tancredo Neves~ 

- de Economia, favorável;e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queira conservar-se como estão. (Pau~ 

Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo 
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É o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 25, DE 1979 

Altera o art. 14 do Decreto-lei nll 73, de 21 de novembro de 
1966, e dá outras providências. 

O Congresso Naciofal decreta; 

Art. J<? O art._l4 d8 Decreto-lei n'? 73, de 21 de novembro de 1966, pas-
sa a viger com a seguinte redação; --

HArt. 14. A contratação de seguros será feita com a cláusula 
de correçào monetária para capitars--e varares~ observada a equiva
lência atuarial dos compromissos assumidos pelos contratantes, na 
forma das instruções do Conselho Naciorial de Seguros Privados." 

Art. 29 Os contratos de seguros privados em vigor poderão ser ajusta
dos às disposições do artigo anterior, mediante acordo entre as partes, 
vedadas quaisquer prorrogações ou renovações sem a cláusula de cor
rcção monetária a que se refere a alteração estabelecida pelo art. 111 desta 
Lei. 

Art. J<? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 8: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

371, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que regula o pagamen
to do laudêrnio incidente nas transmissões financiadas pelo Sistema 
Financeiro de Habitação, tendo 

PARECERES. sob n's 472 e 473, de 1980, das Comissões 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici
dade· e 

.:__ de Finanças, favorável. 

A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de requerimento 
aprovado pelo Plenário quando de sua inc!usão na Ordem do Dia da sessão 
de 14 de agosto último. 

O Regimento Interno, entretanto, no§ 211 do art. 310, permite um segun
do adiamento por prazo não superiár a 30 dias. 

Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. }<?-Secretário. -

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 375, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea '"'c", do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado nº 371, de 1979, cons
tante do item 8 da Ordem do Dia, a fim de ser feita na sessão de 24 de se
tembro. 

Sala das Sessões, lO de setembro de 1980 - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- De acordo com a manifes
tação favorável do Plenário a matéria voltará à Ordem do Dia na data fixada, 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 9: 

Discussã-o, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 
3, de 1980, do Senador Helvídio Nunes, que dispõe sobre a 
cobrança de taxas relativas a concursos públicos, tendo 

PARECERES, sob nos 644,645 e 646, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici
dade e, no mérito, favorável, com voto vencido, em separado, do Senador 
Bernardino Viana. 

- de Serviço Público Ch'il, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como-se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltarão;wortunamenie à Ordem d(\r{)ia para o segundo turno 

regimental. 

I: o seguinte o projeto apro~'ado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 3, DE 1980 

Dispõe sobre a cobrança de taxas referentes a concursos públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Ê defeso ao Poder Executivo, através da adn1tnistra~ào dircta 
ou indireta, cobrar taxas, a qualquer título, quando da seleção de pessoal, aos 
que se inscreverem nos respectivos concursos. 

Art. 2<? Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará 
em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Esgotada a matéria cons
tante di.! Or,Jiem do Dia, passa-se à apreciação do Requerimento n<? 313/~0. 
lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Decreto Legislativg n"' 7, de 
19XO. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n<.> 
7. de 1980 (N' 45/80, na Câmara dos Deputados). que aprova o tex
to do Convênio de Santo Domingo (Ata de Registro dos Estatutos 
da Organização de Educação Ibero-Americana-OEI), assinado em 
31 de outubro de 1957. (Dependendo de pareceres das Comissões de 
Relações Exteriores e de Educação e Cultura). 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Relações Exteríores que vai ser 
lido pelo Sr. !~-'-Secretário. 

E lido o seguinte: 

PARECER N' 659, DE 1980 

Da Comissão de Relações Exteriores sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 07, de 1980 (nii45-B, de 1980, na Càmara dos Deputa
dos), que "aprova o texto do Convênio de Santo Domingo (Ata de Re
gistro dos Estatutos de Organização de Educação Ibero-Americana
OEI), assinado em 31 de outubro de 1957". 

Relator: Senador Aloysio Chaves 

O Senhor Presidente da República, atendendo ao preceituado no artigo 
44,_ inciso I, da_Çonstituíção, submete à consideração do Congresso Nacional 
o texto do Convênio de Santo Domingo (Ata de Registro dos Estatutos da 
Organização de EducaçUo Ibero-Americana), assinado em 31 de outubro de 
1957, acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das 
Relações Exteriores. 

O documento, de responsabilidade do ltamarati, revela que, por ocasíUo 
do último Congresso Ibero-Americano de EducaçUo, o Ministro da Educação 
e Cultura, Professor Eduardo Portella, destacou o grande interesse que a enti
dade apresenta para nosso País "na qualidade de foro regional de debates de 
importantes questões educacionais". Ressaltou ainda o citado Ministro que a 
Organização .. oferece boas possibilidades de assistência educacional, sobre
tudo em áreas específicas de sua Pasta, no âmbito do ensino rural e das perife
rias urbanas". Por estas razões, entendeu o Governo ser do interesse nacional 
a adesão ao referido ato internacional. 

A entidade, à qual o Brasil ora pretende filiar-se, tem p-or finalidades 
principais: 

-organizar serviços de informação e documentação sobre o desenvolvi
mento da educação nos países ibero-americanos; 

- orientar e assessorar em questões culturais e educativas; 
- difundir e promover a efetivaçào dos princípios e recomendações 

aprovados pelos Congressos Ibero-Americanos; 
- fomentar o intercâmbio cultural e educativo; 
-organizar congressos, conferências, seminários e assembléias sobre te-

mas educativos; 
- coordenar a açào dos países ibero-americanos no seio das organi

ações e_ducativas internacíonaís; e 
- criar centros especializados de pesquisa, documentação e intercàmbio 

em matéria educativa. 
São membros da Organização os Estados ibero-americanos cujos gover

nos aprovem os estatutos, podendo ainda ser admitidos como associados, 
com c.1ráter consultívo, as entidades oficiais-ou privadas de natureza educati
va, desde que recomendadas pelo Conselho Diretor. 

O órgão máximo do organismo é o Congresso que, integrado por dele
gações de todos os Estados-membros, reúne-se, pelo menos, uma vez por trié
nio, no país designado pelo Congresso anterior. Confere o artigo VIII ao refe-
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rido órgão podereS para reformar, por maioria de 2/3, os estatutos da organi
zação e por maioria simples para deliberar sobre o programa de atividades e 
orçamento. 

As funções executivas são delegadas ao Conselho Diretor que é integra
do apenas pelos Ministros da Educação dos países-membros. :É Presidente 
nato o Ministro do país anfitrião, designando-se entre os demais um Vice
Prt::Sidente. 

A parte administrativa e burocrática é da responsabilidade da Secretaria 
Geral, cuja chefia é afeta a uma pessoa eleita pelo Congresso. O Conselho Di
reter, por seu turno, poderá designar um secretário Geral Adjunto. 

Ê previsto que a sede central do organismo serã em Madri, podendo ser 
instaladas filiaiS em qualquer país ibero-americano que garanta a liberdade 
de açào, a salvaguarda do status internacional e o apoio necessário ao cum
primento de suas metas. 

A entidade tem patrimônio próprio constituído por subvenções ou con
tribuições dos membros,. cessões 01.!- doaç:õc;s de bens, resultado da venda de 
publicações e prestação de serviços, pelo fundo bibliográfico e documental e~ 
finalmente, pelo fundo de reserva tal como- autorizado pelo Congresso. 

· ~ criado um cargo de administrador e um de tesoureiro, ambos sujeitos 
ao Secretário Geral, com a finalidade de dar execução às diretrizes de gestão 
formuladas pelo Secretário. 

O ajuste ora examinado visa a estabelecer um intercâmbio cultural profí
cuo entre países que têm a mesma origem étnica-cultural. Do relacionamento 
só podem advir conseqüências Qenéficas para todas as partes, razão pela qual 
louvamos a iniciativa do Governei em ·promover a adesão do Brasil ao texto. 

Cumpre esclarecer, no tocante ao disposto no artigo VIII, que, por força 
de dispositivo constitucional (art. 44, inciso I}, não poderia o Brasil automati
camente aceitar qualquer reforma introduzida nos Estatutos em pauta pela 
simples decisão de uma maioria de dois terços dos membros do Congresso. 
Qualquer ato internacional só se torna_ vinculante, para o país, após a respec
tiva aprovação pelo Congresso Nacional. Por esta razão, propomos a apro
vação da matéria na forma do 1)-..guinte substitutivo ao Projeto de Decreto Le
gislativo n'? 7, de 1980: 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. t..., Fica aprovado o texto do Convênlo de Santo Domingo (Ata de 

Registro dos Estatutos_da Organização de Educação Ibero-Americana -
OEI), assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil, em 31 de 
outubro de 1957. 

Parágrafo úriíco. QuaíSqtu:rreformas ou alterações do texto aprovado 
pela entidade serão sbmetidas à aprovação do Congresso NacionaL 

~ "t. 2~" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980. -Tarso Dutra, Presidente

Aloysio Chaves, Relator - Tancredo Neves - Itamar Franco - José Richa 
- Almir Pinto - Henrique de La Rocque - Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O parecer da Comissão de 
Relações Exteriores c_o_nclui_favoravelmente ao projeto, na forn:ta de substitu
tivo que oferece. Sobre- o substitutiv_o_já se pronunciou a Comissão de Consti
tuição e Justiça, cujo_parecer serã lido pelo Sr. 1~'-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 660, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de De
creto Legislativo n~' o7, de 1980 (n~' 45-B, de 1980, na Câmara dos 
Deputados), que "aprova q texto do Convênio de Santo Domingo 
(Ata de Registro dos Estatusos da Organização de Educação Ibero
Americana- OEI), assinado em 31 de outubro de 1957''. (Substituti
vo da Comissão de Relações Exteriores.) 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

Após ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, chega a esta Casa do 
Congress_o Nacional o texto do Convênio de Santo Domingo (Ata de Regis
tro dos Estatutos da Organização de Educação Ibero-Americana- OEI), as
sinado em 31 de outubro de 1957. A _matéria origina-se de Mensagem Presi~ 
dencial que tem por objetivo obter a necessária aprovação parlamentar, a fim 
de que o Poder Executivo possa manifestar o seu desejo, no plano internacio
nal, de passar a integrar a mencionada entidade. 

A proposição é acompanhada de Exposição de Motivos subscrita pelo 
Chanceler brasileiro onde se enfatiza o "interesse que a Organização apresen
ta para o Brasil na qualidade de foro regional de debates de importantes ques
tões educacionais". O mesmo documento acrescenta que o titular da pasta da 
Educação, Ministro Eduardo Portella, manifestou opinião no sentido de que 

a entidade supranacional oferece "boas possibilidades de assistência educa~ 
cjonal, sobretudo no âmbito do ensino rural e das periferias urbanas". 

A douta Comissão de Relações ExteriOres desta Casa, após examinar mi
nudentemente os diversos aspectos do tratado, concluiu que a adesão doBra
sil à entidade só poderia trazer conseqüências benéficas para o País. 

Observou-se, entretanto, que o artigo VIII, do texto, dá competência ao 
"Congresso" da Organização para, por maioria de dois terços, reformar os 
estatutos, ora objeto de apreciação parlamentar. Lembra a seguir o Relator 
que o Brasil, por força do disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição, não 
poderia "automaticamente aceitar qualquer reforma introduzida nos estatu
tos em pauta pela simples decisão de uma maioria de dois terços dos 
membros" da organização internacional. 

foi oportuna a ressalva feita quando da aprovação da matéria na Co
missão que nos precedeu. Efetivamente, a Carta Magna exige a prévia apro
vação çongressual de todos o_s atos internacionais firmados pelo País, a fim de 
que se possam tornar juridicamente vinculantes. 

Ante o exposto, e considerando que no tocante ao mérito fofo ajuSte jul
gado conveniente aos interesses nacionais, somos pela aprovação da matéria, 
na forma do substitutivo proposto pela Comissão de Relações ExteriOres. 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1980. - Aderbal Jurema, Presi
dente, em exercício - Hehidio Nunes, Relator - Murilo Badaró - Cunha 
Lima - Lenoir Vargas - Bernardino Viana - Leite Chaves - Almir Pinto -
Amarai Furlan. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O parecer da ·Comissão de 
Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e ju.ridicidade do 
substitutivo. 

Solicito ao nobre Senador Aderbal Jurema o parecer da Comissão de 
Educação e Cultura. 

O SR. ADERBAL JUREM A (PDS- PE. Para emitir parecer. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, o projeto ora em apresentação recebeu pa
recer favorável na Cor. issão de Constituição e Justiça, do nobre Senador 
Helvídio Nunes; na Comissão de Relações Exteriores teve por Relator o 
nobre Senador Aloysio L.1aves que apresentou emendas ao projeto. EssaS 
emendas foram aprovada!!. A Comissão de Educação e Cultura, examinando 
o parecer do Senador Helvídio Nunes e o parecer do Senador Aloysio Cha
ves, conclui aceitando as emendas já aprovadas na Comissão de Relações Ex
teriores. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecer é favorãvel ao 
projeto, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Relações 
Exteriores. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. A matéria vai à Co

missão de Redação a fim de redigir o vencido para o turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nos termos do artigo 385 
do Regimento Interno, estando a matéria em regime de urgência, passa-se 
imediatamente ao turno suplementar. 

Discussão, em turno suplementar, do substitutivo do Senado 
ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 7, de 1980. (Dependendo de pa
recer da Comissão de Redação.) 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Redação cuja leitura será feita 
pelo Sr. 1~'-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER N• 661, DE 1980 
Da Comissão de Redaçào 

Redação do vencido para o. turno suplementar do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n'i' 07, de 1980 (n9 45/80, na 
Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador João Calmou 

A Comissão apresenta a redação do_ vencido para o turno suplementar 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n~" 07, de 1980 
(n9 45/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de 
Santo Domingo (Ata de Registro dos Estatutos da Organização de Educação 
Ibero-Americana- OEI)_assinado em 31 de outubro de 1957. 

Sala das ComissõeS, 10 de setembro de 1980. - Adalberto Sena, Presi
dente- João Calmon, Relator- Murilo Badaró. 
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ANEXO AO PARECER N• 661, DE 1980 

Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 07, de 1980 (n9 45/80, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de 
Santo Domingo (Ata de Registro dos Estatutos da Organização de 
Educação Ibero-Americana- OEI) assinado em 31 de outubro de 
1957. 

O Congresso Nicional decreta: 

Art. J9 Fica: ajji:Ovado o texto do ConvêniO de Santo Domingo (Ata de 
Registro dos Estatutos da Organização de Educação Ibero-Americana -
OEJ) assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil em 31 de ou
tubro de 1957. 

Parágrafo único. Quaisquer reformas ou alterações do texto aprovado 
pela entidade serão submetidas à aprovação do Congresso Nacional. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Completada a instrução da 
matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, o substitutivo é dado como definitivamente a dotado, nos 

termos do art. 318 do Regimento Interno. 
Â matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Através da Mensagem n• 
191, de 1980, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se· 
nado a escolha do Sr. Renato Bayma Oenis, Embaixador do Brasil junto à 
República do Senegal, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República de Gâmbia. 

Para apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a palavra ao nobre 
Líder do Partido Popular, Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Pronuncia o seguinte _discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Nação foí surpreendida, esta semana, por uma entrevista, num sema
nário de muito prestígio, do Sr,. Ministro Chefe da Casa Civil do Governo da 
República, homem geralmente acostUmado aos reposteiros do poder, que in
clusive faz, na biografia. absoluta questão de ser eminência parda. S. Ex•, no 
meio das declarações insólitas, porque repete aquele velho aforísma do sapa
teiro subindo acima das suas sandálias, dizia que a abertura do País depende
ria da pulverização das Oposições brasileiras. 

O simples fato, da réplica do Líder da Maioria, estar sendo feíta por dois 
Senadores da Oposição, parece desmentir a S. Ex• o Sr. Ministro. Talvez ele 
não tenha pulverizado as Oposições brasileiras. Mais que isso, S. Ex• esque
ceu que aquele q~.suismo fez as Oposições brasileiras, de um modq absoluta
mente conseqüente e consciente, repetir o fenômeno da fênix, renascendo das 
cinzas, para lembrar aos poderosos que mais forte do que a força das armas é, 
e sempre foi a força do pensamento. 

E é por isso, Sr. Presidente, que estou aqui na tribuna, como Líder tam
bém de um Partido de Oposição, para responder ao discurso do eminente 
Líder Jarbas Passarinho. O meu discursO, eiltretanto, possui diferenças fun
damentais como o do Líder do PDS. A primeira é que aqui minha Voz -é vox 
populi, e lá é vox rei; vox rei, porque S. Ex•, além de Líder da Maioria encarna 
a fala do trono, a fala do Poder, a fala do Governo, a fala do Sistema. E aqui, 
modestamente, existe apenas a fala do representante de um Estado. 

A segunda diferença, Sr. Presidente, é que a mTnha fala sucede à fala do 
Senador Paulo Brossard. Ele, o jurista, o historiador, o homem da tribuna do 
poderoso Estado do Rio Grande do Sul, de raras tradições libedrais. Eu, mé
dico, pouco afeiçoado ao trabalho de jurísta desta Casa, oriundo do menor 
Estado da Federação. 

E é por isso, Sr. Presidente, que enquanto aquele outro Líder falava 
sobre o desvirtuamento da democratização do País, pela chamada Revolução 
de 1964, eu, com minha formação pragmãtica de médico, preferi falar direta
mente sobre pontos do discurso do ilustre Líder da Maioria. E me permiti 
anotar certas observações que não poderiam passar em branco pela minha 
Bancada. 

A primeira observação diz respeito à chamada abertura do período Gei
sel. S. Ex• se refere da determinação daquele Presidente_em levar avante aqui
lo que foi jurado, sacramentado, lançado à Nação, desde o início da Revo-

1~ção, que aquele Movimento Militar teria sido feito sob a égide da democra-
era. 

S. Ex• diz que a abertura começou a partir do General Geisel. Esqueceu
se, porém, de fazer a contrapartida naquele balanço que sempre haverá no 
julgamento final e definitivo de todos os homens. E aquele homem que, se
gundo o Líder da Maioria, foi o patrocinador da abertura política, a Nação 
não vai esquecer, é o inVent6f do pacote de abril, é o fechador do Congresso 
Nacional. 

Não sei, Sr. Presidente, se no julgamento da História, num balanço ho
nesto, e memorial, S. Ex• sairia ganhando. É preciso, portanto, que fique re
gistrado na memória desta Casa a outra face do Presidente Geisel- o cassa
dor de mandatos, o homem que fechou o Congresso Nacional e O homem que 
inventou a esdrúxula figura do senador indireto. 

Ao julgar a era Geisel o ilustre Uder fez outra injustiça ao povo brasilei
ro ao dizer que o cassador de mandatos, o fechador das Casas Legislativas, é 
responsável pela queda do Al-5. 

S. Ex" desconhece a luta nacional, a luta do povo amordaçado, mas 
consCiente- como sempre foi o- poVo brasileiro-: fazendo Com que fossem 
criadas as condições que tornavam absolutamente incompatível com o tempo 
a permanência daquele ato de exceção. E isto não é, novidade- sabeS~ Ex• a 
liberdade nunca é dada. E sempre -cOnquistada. 

Sr. Presidente; esperávamos de S. Ex•, o Líder da Maioria, novidades no 
campo político-instituCional, na ocasião em que o Pafs, mais vive o seu maior 
momento de inquietação e seguramente a sua maior crise econômico-social 
de toda a nossa História Republicana. 

Ouvimos de S. Ex~ a reafirmação- repetida, monótona, hipnotizante
de que estamos no risco da comunização do País, e que grupos extremados 
querem o poder pela força. 

Será que S. Ex• disse alguma novidade?! Será que neste Mundo perverti
do por ideologias as mais exóticas, as mais diferentes, existe alguma novidade 
em dizer-se que existem grupos que disputam o poder pela força?! 

Sabe S. Ex' que isto é uma constante da evolução humana. A menos que 
S. Ex• seja adepto do paraíso terrestre preconizado e pregado por Marx, na 
sua teorização do homem comunal, que é uma aberração absoluta para quem 
tem a sua cultura baseada no evolucionismo. S. Ex• vai constatar aquilo que 
gerações hão de ver: grupos extremados tentando tomar o poder pela força. 
Certamente esquece-se S. Ex• do ingrediente mais importante: é que aqui, 
neste País, como nos países mercê da força criativa do seu povo e da força 
transcendental da sua natureza,_ esses grupos são e serão absoluta minoria que 
não pode continuar a ser desculpa contra a vontade daquela maioria que de
seja a normalização da sua terra. 

S. Ex~ não trouxe nenhuma novidade~ _como esperávamos, pelo anuncia
çlo da sua fala-do-trono. 

Voltou-se às contas da Suíça, para reafirmar que essas contas são absolu
tamente inexpugnáveis, que nem o poderio do Pentágono dos Estados Uni
dos é capaz de entrar naquela malha absolutamente secreta dos grandes capi
talistas e dos grandes corruptos do Mundo, que se valem do sigilo bancário 
mais tradicional da terra, que é o adotado pela Suíça. 

Devo dizer a S. Ex~ que uma das qualidades do Congresso Nacional, e 
principalmente do Senado da República, é este convívio de oito anos com re
presentantes dos Estados o que torna rossível, para nós que não chegamos 
aqui impunemente, conhecermos uns aos outros, e que S. Ex• está absoluta
mente acima de qualquer suspeita desse tipo de delito por sua compo-stura, 
por sua ideologia, no nosso entender algumas vezes empenada por sua lealda
de a toda prova, mas de toda maneira absolutamente digna. 

Sr. Presidente. nessa hora difícil da vida nacional é de nossa obrigação, e, 
mais do que de nossa obrigação, é do nosso dever procurar saídas para esse 
eclipse que nos encobre a todos, e que certamente não foi inventado pela 
Oposição brasileira. Por isso é que devemos temer colocações que, longe de 
nos trazer a liberdade que perseguimos, podem significar um entrave na cami
nhada aberta, difícil, escura que_9s brasileiros conscientes tentam, apesar de 
tudo. 

Quanto à observação sobre as manifestações das galerias do Congresso 
Nacional na ocasião da votação da emenda, absolutamente indecente, da 
rrorrogaçào dos mandatos, aquelas manifestações têm que ser visualizadas 
também de acordo com a lei imutável da sabedoria humana, a Lei de New
ton, que S. Ex'. cultor da Fisica, conhece certamente, com todas as vírgulas e 
todas as letras. Aquilo foi uma reação, aquilo foi uma resposta a uma agres
são que sofreu o povo brasileiro e, mais do que o povo brasileiro, a sofreu o 
Congresso Nacional, a quem, por artimanha, foi lançado o pecado de apro
var, em nome de um sistema de governo, a mais impura de todas as leis, que é 
a lei que desvirtua a democracia, que começa e termina com a temporarieda
de dos mandatos. 
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O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- V. Ex• me concede um aparte'? 

O SR. Gl !.VAN ROCHA (PP - SE) - Pois não. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR) - Eu não sei se V. Ex' entendeu bem, 
mas dificilmente a Oposição percebeu as razões que teriam levado o Senador 
Jarbas Passarinho a tratar deste assunto hoje, no Senado. A meu ver não hou~ 
ve fato novo algum. O pronunciamento do Presidente da Ordem dos Advoga~ 
dos do Brasil não pode ter sido causa de outra contra~reaçã.o, mesmo porque: 
o comportamento de S. Ex• foi" de extrema moderação, de extrema eqüidis~ 
tância das paixões, apenas mostrou que está à altura do elevado cargo que 
exerce. Então só_ atribuímos a fala de S. Ex• ao fato de o Presidente da Re
pública, até hoje, diversas_dias posteriores à ocorrência, ri.ão ter apontado ne~ 
nhum responsável pelos atos de terrorismo. E depois porque a Nação se con~ 
venceu de que aquela encenação de Minas Gerais tivesse alguma envolvência 
com o caso do Rio de Janeiro. Então S. Ex• teria vindo para fsto, para criar 
outra expectativa. Na realidade, a Oposição abriu grande crédito de con
fiança ao Senho.r Presidente da República, na certeza de que Sua Excelência 
tenha poderes para apurar isso; se o Presidente da República não tem con~ 
dições p.ara ísto, não mereceria a confiança das Oposições; Sua Excelência se 
não pode apurá~ lo, o fato é mais grave para o País; se Sua Excelência estã se 
detendo em situações que o imposSibilitem de esclarecer à Nação acerca de 
um fato que está exigindo esclarecimento, então estamos diante de um fato 
preocupante. De forma que V. Ex', nobre Senador, está se havendo muito 
bem na sua argumentação e no levantamento de suas dúvidas, como também 
de igual forma se houvt: o Senador Paulo Brossard. Estamos surpresos com 
esse pronunciamento. Não atentamos para sua oportunidade. Só haveria ca~ 
bimento se S. Ex \I o Líder governista VíeSSe- hoje, em nome do Presidente da 
Repúblíca, dizer a esta Casa quais foram os responsáveis pelo atentado, não 
apenas para levantar dúvidas de todo inconcebíveis a essa altura. 

O SR. GILVAN ROCHA (PP- SE) - V. Ex• tem toda a razão. 
Eu diria na minha formação- qUe nunca neguei- de médico: isso é o 

que chamamos de síndrome geral de adaptação. Ê a falta de adaptação com a 
claridade, Ext~. E aquele deslumbramento que existe era toda pessoa que sai 
do escuro par::! o claro. Vislumbra~se, assombra~.::e .. vê fantasmas, tem receio, 
tem me_d_o. Porque o que o Presidente da OAB dis ;e no Senado da República 
cabe na boca de qualquer democrata livre. S. Ex·: disse apenas ao St!nado, 
como disse à Nação, da sua estranheza. E não adiant., aqui, tentar co.nparar 
o atentado do Brasil com o de Aldo Moro, que é um atentado isdJ<'.:. Aqui 
há mais de 20 atentados absolutamente sem respostas, sem autore~. no anoni~ 
mato, na vaga comum da escuridão conveniente. Então S. Ex• não tem razão, 
creio eu, de admoestar o Senado da República no sentido de que ainda po~ 
dcm acontecer fatos que favoreçam um retrocesso para que este País mergu
lhe novamente na incertez?. de uma ditadura. 

Acreditamos no Presidente da República e disso nunca fizemos segredo. 
O meu Partido talvez tenha sido o primeiro a dizer que apoiava e aplaudia de~ 
terminação de Sua Excelência no sentido de preservar esta Nação dessa onda 
maléfica terrorista, que ri.ada de positivo pode trazer para nenhum país do 
mundo. Isto não significa entretanto um cheque em branco a Sua Excelência. 
Temos mais do que o direito, temos o dever, em nome da população que nos 
pôs nas Casas do Congresso, de sermos gatos escaldados. 

Estamos acostumados com promessas. estamos acustumados ao longo 
desses anos todos, mesmo que essa promessa fosse muito mais do que isso, 
fosse o cumprimento de um texto constitucional, para que as desculpas chew 
gassem, como chegaram agora, no sentido de impedir a única, legítima e livre 
manifestação de pensamento que é o voto Hvre, secreto e direto. 

Sr. Presidente, não devo, não posso e nem me permito dizer que o·discur~ 
so de S. Ex• foi inútil. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Com muito prazer. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Apenas para assinalar dois 
pontos que me parecem da maior importância, e que deveriam levar a Maio~ 
ria a urna reflexão. V. Ex• fez muito bem. V. Ex!- salientou a gravidade, a vi o~ 
lência, e acrescentou ainda uma outi""<f eXp{eSsãó, a brutalidade que represen~ 
tou a prorrogação de mandatos dados pelo povo através do Congresso. FOI 
uma bofetada dada no povo brasileiro. Nos 4 mil municípios brasileiros que 
esperavam a abertura democrática, houve um desaponto ... 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- O Prefeito Tito Costa, de São Ber
nardo do Campo, não tem a opinião de V. Ex" 

O Sr. Fram.-o Montoro (PMDB- SP)- A intriga não impedirá o pros~ 
seguimento. Se alguém diverge, eu divirjo dele. Não creio que a pessoa citada 
tenha feito declarações favoráveis a essa medida, porque publicamente reafir~ 

mou várias vezes sua posição, que foi inteiriça da parte do Partido. Uma úniw 
ca divergência está sendo apurada pela Comissão Executiva, e que vai termi
nar com a exclusão daquele que não correspondeu a um ponto fundamentaL 
Isso não justifica outros excessos; mas não se pode deixar de apontar para a 
gravidade dessa medida. Segundo ponto, todos concordam em que os fatos 
devem ser apurados. O Congresso Nacional tem uma função fiscalizadora 
que não lhe pode ser negada, principalmente no momento em que se está pro~ 
curando devolver ao Congresso as prerrogativas que lhe são inerentes e inde~ 
clináveis. Uma delas é a de fiscalizar. Ora, nos termos da Constituição e do 
Regimento Comum do Congresso Nacional, um terço de Senadores e um 
terço de Deputados requereu uma Comissão Parlamentar de lnquérito. __ Nos 
termos da Constituição e do Regimento Comum essa constituição é automá~ 
tica, é direito da Minoria, entretanto a Maioria se opõe. Temos notícia de que 
a Presidência pretende mandar isto à Comissão de Justiça, onde a Maioria do 
Governo ocasional poderá impedir o exercício de um direito da Minoria. E 
preciso que se reflita sobre a gravidade dessas medidas. Por que tirar do Con~ 
gresso o direito de acompanhar essa investigação? Não queremos poupar nin~ 
guém, esquerda, direita, centro~esquerda, centro-direita, sejam quem fOr, o 
culpado deve ser responsabilizado, -cõm elevação, com espírito público, mas 
com a preocupação da verdade e não a submissão à palavra, apenas, de uma 
ou outra autoridade._ Nesse sentido, parece~me que a Maioria está a dever à 
Minoria uma explicação para essa providência, que nos parece absolutamcn~ 
te inadmissível, de cortar, à Minoria e ao Congresso Nacional, o direito de 
apurar esses fatos. 

O SR. Gil. VAN ROCHA (PP- SE)- V. Ex• tem toda a razão. Em 
primeiro lugar, porque ninguém, neste País, tem direito de duvidar de falsida
de ideológica de V. Ex', que sempre foi um Li der nacional, campeão dos vo
tos livres neste País. 

Em segundo lugar, pelo seu horror, várias vezes demonstrado, contra a 
manifestação da força contra o pensamento. V. Ex•, que tem uma formação 
humanística, de São Paulo de 1932, é porta-voz absolutamente respeitado 
neste País, por suas posições a favor da liberdade e da democracia. Diz muito 
bem V. Ex~ que a Maioria náS-deve- e mais que a nós, deve a esta Casa e à 
Nação, um esclarecimento desses fatos, sem o qual estará estimulada a luta 
subterrânea e a filosofia do poder do mais forte. 

O Sr. E~·dásio Vieira (PP - SC) - Permite V. Ex., um aparte'? 

O SR. Gli.VAN ROCHA (PP- SE)- Com muito prazer, Senador 
Evelásio Vieira. 

O Sr. E~elásio \'idra (PP- SC)- V. Ex• está falando não apenas como 
representante de Sergipe, mas na qualidade de Hder do Partido Popular, nesta 
Casa. O Senador Jarbas Passarinho é um homem de profunda honestidade, 
de muita correção, que tem muito zelo ao tomar as suas atitudes, ao realizar 
as suas manifestações. E Lfder do Governo nesta Casa. Assoma à tribuna, na 
tarde de hoje, e faz uma retrospectiva de vários acontecimentos ocorridos nos 
últimos dias, neste País, e conclui com uma indagação que, a meu juízo, é 
uma séria advertência à Nação, particularmente depois das explosões de 
bombas em que o Senhor Presidente da República faz, em Uberlância, um 
discurso patético, cóm dois pontos já destacados, na tarde de hoje, pelo Líder 
Paulo Brossard. Sua Excelência deixa, inclusive, a Nação perplexa, dizendo 
de que não aceita a imposição para modificação, para substituição do seu Mi~ 
nistério. Essas expressões, essas imposições não partiram da esquerda, não 
partiram dos partidos da Oposição. De quem teriam partido essas impo~ 
sições'? Senador Gilvan Rocha, entendo que cabe ao Senador Jarbas Passari~ 
nho, pela sua responsabilidade de Líder do Partido, nesta Casa, num momen~ 
to de inquietação da sociedade brasileira, em que todos os brasileiros vivem 
numa expectativa agonizante, explicitar essa advertência, para que todos nós 
possamos contribuir para que algo que paira sobre nós não venha a ocorrer. 
O Lide r do Governo está no dever, na obrigação, de explicitar esta sua adver~ 
tência à Nação, para que esse algo que se prenuncia não venha a ocorrer. 

O~ R. Gli.\'AN ROCHA (PP- SE)- V. Ex• está coberto de razão. 

O~ R. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Pediria ao nobre Líder que 
terminasse a sua oração e não concedesse mais apartes, porque o seu tempo já 
se esgotou. 

O SR. GILVAN ROCHA (PP- SE)- Vou terminar, Sr. Presidente. 
V. Ex~ está coberto de razão, nobre Senador Evelásio Vieira. A Nação é 

testemunha de que nós defendemos o normal e jamais poderá ser advertido 
como subversivo, como radical, aquele que defende a normalidade, que de~ 
fende o leito normal dJ. di!mocracia, que defende a alternância de poder, que 
defende o acesso aos meios de comunicação dos diversos segmentos do pensa~ 
menta público. 
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Exatamcnte por isso;·-Sr. Presidente, é que a Oposição brasileira está 
tranqUila e apta a responder o Sr. Líder do Governo. A quem interessa bom
bas, a quem interessa o terror nesta Nação? Evidentemente que não é à Opo
sição legal e patriotic;a, que recebeu o mao_dato popular. 

Eu vou mais além, Sr. Presidente, para concluir, dizendo que nesta hora 
difícil que a Nação atravessa. quando o Presidente d;.~ Repúblic;.~ recebeu aso
lidariedade como nenhum outro recebeu nestes 16 anos de história recente, é 
preciso que Sua Excelência. que recebeu uma hcranç;.~ maldita, faç;.~ possível 
renascer a credibilidade popular, faça possível a crença do povo brasileiro, 
dos políticos, da sociedade civil, de que Sua Excelência realmente marchare
soluto para a normalidade do País. 

Não é deixando porta-vozes diretos ou indiretos falarem em distritão, 
em sublegendas, em artifícios tais que têm o. claríssimo objetivo de impedir a 
alternância do poder ... 

O Sr. Pauln Bros.,;ard (PMDB- RS)- Muito bem! 

O SR. GII.YAN ROCHA (PP- SE)- ··~que Sua Excelência vai pacifi
car a Nação. Sua Excelência fica a dever à Nação um cronograma absoluta
mente claro, sem reservas, destemido como o é Sua l:xcelêncía nas aparições 
públicas. para que as oposições brasileiras, em vez de desconfiadas, em vez de 
comemorar a fala que vem temperada pelo talento, mas com a admoestação 
originária do fulcro do poder. cobrem de S. Ex~ o Líder da Maioria, em vez 
de admoestações. em vez de observações ao PartiQo da Oposição, e p<.lra <Jle
g_ria do povo brasileiro, :i determinação de fato, não com palavras, não com a 
mão vazia estendida, mas, dentro d~t mão presidencial, o roteiro absoluto e 
inequívoco da dcmocr;:_ttização __ dcstc País. (Muito bem! Palm_a_s.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jarbas Passarinho, que falará como Líder. 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves, para uma questão de ordem: 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR. Para uma questão de ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, estou inscrito, inclusive, para fazer uma 
denúncia, na Ordem do Dia, como primeiro orador. S. Ex~. o nobre Senador 
Jarbas Passarinho, falou a primeira vez como Líder, não foi? 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) .~O Senador Jarbas Passarinho 
falou a primeira vez, por cessão do Senador Bernardino Viana e, agora, S. 
Ex~ vai falar como Líder. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR) - Sr. Presidente. não ê que eu 
queira coarctar o segundo pronunciamento de S. Ex~, mas que seja observado 
o Regimento, para que não haja preterição para terceiros. 

De forma que apelo a V. Ex' e à Mesa para que se observem essas míni
mas coisas e encaminhe os trabalhos pelo Regimento, sem que haja desdouro 
ou restrição ao pronunciamento do ilustre Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Pelo que estou informado,
assumi, agora, a Presidência, eventualmente- o regimento está sendo cum
prido integralmente. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Tenho a palavra, Sr. Presiden-
te? 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jarbas Passarinho, como Líder. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Como Líder. pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' haver me assegurado 
a palavra, escrupulosamente, dentro do Regimento. 

Quando o Regimento não agrada à parte das OposiÇões, elas provam, 
desde logo, que não s_ão capazes de conter, até mesmo um gesto que, em reR 
gra, não são capazes de fazer, um gesto impelido. 

O nobre Senador Leite Chaves, a quem testemunhamos o nosso apreço 
pela polidez com que trata os seus Pares, acaba, praticamente, de me atrope
lar, criando-me um constrangimento, quase insuperável, de vir eu à tribuna, 
no exercício escrupuloso do meu direito. 

Pedi ao Senador Bernardino Viana que S, Ex• se inscrevesse por mím e S. 
Ex' o fez em tempo hábil, exatamente dentro do que prescreve o Regimento, 
quando se encerrou a sessão de hã 48 horas. 

De modo que cu falei inscrito e, agora, cabe-me o direito de falar corno 
Líder. 

Quando o nobre Senador Leite Chaves faz o apelo inteiramente descabi
do, data w:nia, S. Ex•, talvez, estivesse se referindo à generosidade da Mesa, 
que permitiu ao Sr. Senador Paulo_ Brossard falar 50 minutos e ao Sr. Sena-

dor Gilvan Rocha falar 40. Talvez, seja esse o objetivo de S. Ex~, mas acho 
que, mesmo assim. não cabe constranger os ilustres colegas da liderança. 

Dito isto, creio que vou submeter o Sr. Senador Leite Chaves a uma tor
tura intelectual de ter que me ouvir. .. 

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR) - É uma honra, nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... porque pretendo es
gotar o -meu prazo, em homenagem ao Sr. Senador Paulo Brossard e ao Sr. 
Senador Gilvan Rocha, que replicaram o meu discurso. E só o faço, imediata
mente, porque me parece que alguma coisa foi colocada no ar, exatamcnte no 
aparte do Sr. Senador Leite Chaves, que me obriga a esta explicação, dado 
que, entre os apartes, aquele que mais apreciei fo-í o do Sr. Senador Eveláslo 
Vieira. Acho que S. Ex~ interpretou à puridade a minha posição e me fez, 
também, uma exortação fínal, que me cabe, por um dever cavalheiresco, corR 
responder. 

O Sr. Paulo Brossard {PM DB - RS) - Permite V, Ex~ um aparte? 

O-SR. JARBASPASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Nobre Senador Jarbas Passari
nho, neste momento, na Câmara dos Deputados, está sendo lançado um vo
lume dos perfis parlamentares, do grande parlamentar que o Rio Grande do 
Sul deu _ao Brasil, Professor Raul Pílla. Devo comparecer ao ato de lança
mento desse livro, por motivos que V. Ex~ não ignora. Assim, vou pedir li
cença para retirar-me do plenário e peço que não tome como desatenção ao 
seu pronunciamento nesta tarde. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Todos nós conhece
mos o devotamento e, mais que isso, a devoção de V. Ex• a esta ilustre figura 
brasileira, à memória desse homem que, realmente, é uma das glórias da vida 
púhllca brasileira. Mas eu pediria a V. Ex~ apenas que me ouvisse nesta Ugeira 
passagem. V. Ex~, ao referir-se ao Decreto-lei n~' 477,- sabe que é uma das 
minhas cicatrizes pessoais,- V. EX•, outra vez, deu-me alegria, porque não 
foi possível a V, Ex' localizar, no Decreto-lei n~' 477, a violência que houvesse 
sido praticada por mim e nem pelo Senador Tarso Outra. O caso do nobre 
Deputado e Professor Brito Velho foi caso de Ato Institucional nC~ 5. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Eu disse que não foi o 477. foi 
um dos tantos atos. 

O SR. JARBAS I'ASSARINHO (PDS- PA)- Percebi bem. quando 
V. Ex~ disse, se nào estou equivocado, que eu me referira ao 477, mas não era 
só o 477. V. Ex• disse isso. Mas, como poderia parecer a alguém que não esti
vesse acompanhando com o zelo com que eu gostosamente faço às palavras 
de V. Ex~. que o 477 teria alguma implicação nesse caso, fiz questão de escla
recer. Mas, aproveito a oportunidade para salientar que o Senador Tarso Ou
tra recusou referendar o ato. O ato foi publicado e não tem nele a assinatura 
que corresponderia ao referendum do Ministro da Educação. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Mas, eu não fiz nenhuma refe
~,c:ia nesse sentido. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Não, eu disse que 
aproveito a oportunidade para um esclarecimento em homenagem a uma das 
figuras que mais respeito, nesta Ci:tsa, e a quem me coUbe suceder no Minis
tério da Educação. 

Eu pediria ao nobre Líder Paulo Brossard uma oportunidade para, den
tro do que tem caracterizado, até agora, o nosso debate, entrarmos num ter
reno extremamente delicado, particularmente para mim, que é o terreno da 
tortura. V. Ex' fez uma acusação grave, porque V. Ex'. a título de perguntar, 
exclamou: quem foi, entretanto, punido por isso? Quem teria sido responsa
bilizado? Sem que, noteRse bem, de modo algum, isto signifique uma concorR 
dáncia minha, ainda que por omissão, ao processo de tortura, eu gostaria de 
lembrar a V. Ex~ que, dentro da guerra suja, chamada guerra revolucionária, 
praticada por países e povos altamente civilizados, não conheço, no registro 
da História Contemporânea desses povos, a responsabilização pelas torturas, 
inclusive nas lutas patrióticas de independência de nações colonizadas. Tenho 
um livro magnífico de Pierre Henri Simon, "Le Portrait d'un officier", um ro
mance em que o ilustre escritor, infelizmentejã desaparecido, mostra a defor
mação profissional de um oficial francês, que lutou na I Guerra Mundial ena 
II Guerra Mundial, quando fugiu da prisão alemã. V. Ex• está assentindo, 
conseqüentemente, conhece a obra. Ele testemunhou as violéncias e torturas 
praticadas pela Gestapo, e, posteriormente, foi ver isto pratícado pelo seu 
exército colonial, na lndochina, de onde saiu para a Argélia, onde caiu em lu
gar pior. Então, esta personagem do livro mostra a sua total inconformação 
com o que viu seu exército colonial fazer. Até, hã uma passagem do romance 
em que ele diz que, num determinado instante, descarregava um equipamento 
dos pára-quedistas, na Argélia, e, na Deuxiéme Section, havia como dotação 



4456 Quinta·feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II) Setembro de 1980 

orçamentária o magneto para dar choques nos árabes. Tenho a obra do Ge
neral Salan, como a do General Massu, que fez questão de escrever .. A Ver
dadeira Batalha da Argélia", onde defende a tortura funcional, sob o título de 
que, fazendo-a, estaria livrando centenas ou milhares de patriotas, ao seu la
do, de sofrerem as conseqüências do terrorismo. Mas, é um assunto de tal or
dem delicado, até do ponto de vista escatológico; que eu gostaria de contar, 
um dia, com a presença de V. Ex•, neste plenário, para irmos um pouco mais 
além, adentrarmo-nos nesta questão, com a premíssa, desde logo levantada, 
antes que qualquer maledicente ponha aspas em palavras que eu não disse, 
que não significa de modo algum que eu esteja me associando aos que defen
dem o princípio da tortura. Apenas, eu diria que nações civilizadas como a 
França, a Alemanha, a Inglaterra, na luta contra o Irã, como os Estados Uni
dos na guerra do Vietnam, não responsabilizaram membros de suas forças ar
madas que, evidentemente, praticaram essa violência. 

De um outro ponto apenas, que peço a V. Ex• desculpas por retê-lo, um 
ponto só: é ligado à questão dos documentos do Pentágono. No meu discur
so, eu dizia que, mesmo os Estados Unidos, com uma democracia estável, fo
ram balançados quando esse documento foi publicado, se não me engano, no 
Time Maga=ine inicialmente. 

O Sr. Paulo Brossard ( PM D B - RS) - Pelo New York Time. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pelo New York Time. 
No Time Magazine, reCordo-me ter lido, no chamado "Pentágonos Papers". 
Há dois dias, li uma parte das memórias do General Walters, muito conheci
do no Brasil, e ele dizia que o acórdão a que V. Ex•, Senador Paulo Brossard, 
se referiu ainda há pouco, é o acórdão que o Supremo não poderia deixar de 
dar, porque efe fez dentro do direito positivo- americano. Agora, o que diz o 
General Walters- ê que há uma estranha curiosidade dentro desse direito
é que ele protege as pessoas contra as publicações de assuntos pessoais, é con
siderado reservado, mas não protege o Estado. De maneira que é um estágio 
da civilização americana. Querer transplantar isto para os trópicos, desde lo
go, e admitir que os nossos documentos secretos, que é o grau quase que o 
mais avançado e mais exacerbado do sigilo, possam ser pura e simplesnlente 
publicados, é querer dar um salto queimando etapas no processo da civili
zação. 

Espero V. Ex• numa outra _oportunidade para, quem sabe, incursionar
mos, acredito até que com pontos de vista muito semelhantes, porque a mim 
me repugna essa violência, que considero covarde, praticada_ contra um_pri
sionerro indefeso, mas peço a Deus que nunca me ponha diante desse dilema, 
e nem a V. Ex• 

O Sr. Panlo Brossard (PMDB- RS)- Já que V. Ex• falou em docu
mentos secretos, antes de retirar-me, volto a dizer, quero devolver-lhe um do
cumento confidencial que V. Ex• me deu, aquele sobre a estrutura de preços 
dos derivados de petróleo, porque não o quero como documento confiden
cial. Imagine só se amanhã ou depois venha a ser publicado, e eu corro o risco 
de ser responsabilizado por quebrar o sigilo sobre o qual V. Ex• me confiou. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Como o meu Vice
Uder para os segredos da gasolina é o Senador Lomanto Júnior, peço a V. 
Ex"' que passe às mãos dele o documento. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Passei. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- E prosseguirei. em 
atenção ao meu querido colega, brilhante Senador por Sergipe, Líder do Par
tido Popular, nesta Casa, Gllvan Rocha. Vou, ilustre Senador Gílvan Rocha, 
provavelmente atender à gentil convocação que me fez o Senador Leite Cha
ves, para ser mais breve. Já que a matéria, levantada diretamente pelo Sena
dor Paulo Brossard, estando ele ausente, fica de certo modo prejudicada na 
resposta imediata, peço a V, Ex• que nos contenhamos dentro da temática 
que V. Ex• levantou. 

O fato de V. Ex• ter indicado no PresidenteGeisel as ações que ele, com
pelido a fazer, as fez, não destroem em nada, absolutamente em nada o que 
eu coloquei. :E: indiscutível que S. Ex• começou um processo de liberalização 
do regime que estava debaixo de a tos institucionais, a partir do Ato Institu
cional n9 5, como o maior deles, e dos corolários desse teorema. O Senador 
Leite Chaves, entretanto, aparteando V. Ex•, perguntou quais seriam as ra
zões que fizeram o Líder Jarbas Passarinho tratar deste assunto. V. Ex~ inter
pretou, e eu me permito discordar, que o meu discurso era uma admoestação 
ao Senado. Vejo que não fui feliz, porque se uma inteligência cintilante, corno 
a de V. Ex•, assim irl.terpreta as minhas palavras, eu realmente poderia dizer 
que o meu discurso foi inútil, como V. Ex• quase o disse. Quando em verdade, 
creio que a interpretação dada pelo Senador Evelásio Vieira permite que eu 
considere que a minha semente, como na parábola das sementes, caiu em ter
reno fértil, ainda que apenas 10% delas. 

O que pretendi eu? Pretendi, exatamente, fazer a pergunta final. Vamos 
fazer o jogo das minorias ressentidas? Em nenhum momento declarei que es
sas minorias teriam capacidade de ser maioria no Brasil. Mas, quem, como 
eu, tem incursionado seguidamente na literatura, hoje farta no Brasil, que ê o 
testemunho supostamente histórico dos ex-terroristas brasileiros, admite a 
possibilidade que uma minoria ativista pode criar graves danos à vida social e 
à vida política de um país? 

Não tenho dúvidas de que, pelo menos aqui, no Senado, teremos uma 
una_nimidade em relação ao repúdio de qualquer processo violento para a 
conquista do poder. Mas, lembro a V, Ex•, nobre Senador- que considero 
aqui um liberal, sem dúvida alguma, mas, neste instante, desavisado- que 
um dos nossos pares, o nobre Senador Henrique Santillo, não foi considerado 
suficientemente à esquerda para pertencer a um Partido que está adotando 
posições consagradoras da luta de classes, como mola do processo de tomada 
do poder. Refiro-me ao Senador Henrique Santillo, e V. Ex• sabe bem que é 
verdade. E por que S. Ex• foi recusado dentro do chamado Partido dos Tra
balhadores? 

Foi recusado sob o fundamento de que esse Partido não poderia receber 
no seu seio nenhum membro do Congresso atual. Não é bem nenhum, porque 
há membros do Congresso atual que pertencem ao Partido dos Trabalhado
res, na Câmara. Mas, havia uma suspeita de contaminação, note V. Ex•, de 
contaminação burguesa pelo processo democrático da representatividade. Se 
isto não chega a estimular a inteligência de V. Ex•, a qual todos nós aqui ren
demos homenagem, a culpa é minha, porque não fui suficientemente explíciw 
to. A culpa é minha. Como a culpa é minha no momento em que chego a esta 
tribuna, e pretendo fazer uma exortação à cla~se política brasileira para que 
ela se precate no sentido de não fazer o jogo daqueles que estão interessados 
na desordem. E tive tanto cuidado em caracterizar os segmentos, que não me 
Jixei num só, mas em quatro. Falei naqueles que não querem se reeducar para 
o convívio democrático que, desde o início, não aceitaram jã o processo fni
ciado pelo Presidente Geisel, e agora complementado pelo Presidente Figuei
redo; rderfwffie -àqUeles que impregnados de ideologia do medo de perder os 
seus privilégios- falei muito claramente nisso- fazem do anticomunismo 
uma indústria, isto sim uma- explicação para qualquer tipo de resistência que 
eles possam promover, comO [alei, parece que foi isso que não agradou aos 
ouvidos de V. Ex', tão sensível, naqueles que estão interessados em eliminar a 
faixa de liberdade existente neste País, e a marcha para a sua consolidação de
finitiva. 

Vou dar a V. Ex'- exemplos, nobre Senador. V. Ex• se referiu às minorias, 
e ignorou-as, praticamente. E achei imprudente. V. Ex• achou que elas não te
riam capacidade de fazer qualquer tipo de perturbação da vida brasileira. E: 
um otimisrno exagerado de V. Ex• 

Tenho aqui um Hvro que não foi publicado no Brasil, o foi em Portugal, 
de autoria daquele Sr. que, num discurso de mera provocação reles, deu pre
texto para o estabelecimento do Al-5. Diz ele, aqui, nesta página que passarei 
à TaquigraUa·, e o livro a V. Ex•, se lhe aprouver: 

"A violência é uma escolha que fazemos, quando todas as ou
tras desaparecem. lss_o é es_sencialmente verdade em relação às mas
sãs oprimidas que guardam em sua memória histórica os massacres 
que sofreram cada vez que tentaram rebelar-se contra opressor. 
Acreditávamos, portanto, que somente depois que se tornasse cris
talinamente claro que o sistema não toleraria a mínima oposição, e 
repremiria pela violência qualquer movimento por um pouco mais 
de justiça social, ou mesmo pela melhoria elementar das condições 
de vida das maSsas, é que surgiria a possibilidade de organizar-se 
uni mOvimentO revofucionárío suficientemente forte para se trans
formar em uma alternativa ao poder da reação." 

Peço redobrada atenção de V. Ex• para o passo seguinte: 

"Deduzíamos dessa análise que a fachada democrática constuí
da pela ditadura, e da qual o Congresso fazia parte, tinha deserdes
truída." 

Não cansarei V. Ex's com o_restante da leitura, que me foi extremamente 
útil e ilustrativa. Disse ele que chegou aqui sob qual fachada democrática? 
Constituição de 1967. Nenhum diploma de exceção vigente. Constituição, 
que já sustentei em debates aqui, nesta Casa, que tem o seu capítulo dos Di
reitos e Garantias Individuais, o mais liberal dos capítulos das ConstitUições 
brasileiras pois melhor ainda, ou no mínimo igual ao da Constituição de 
1946. Mas, isso é ditadura para aqueles que como este Sr. confessam aqui que 
vieram de uma luta que ele considera como perda do seu tempo, uma luta li
beral, para a convicção de que apenas o processo revolucionário da luta de 
classes poderia colocar os oprimidos no pod~r. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex' me permite, nobre Senador? 
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O Sr. JARDAS PASSARINHO (PDS- PAf::..:Pois não. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Apenas para registrar que V. Ex~ faz 
uma constatação que é de todos nós: constatação, ~nf~Iizmente ----: e~ diria 
sem redundância- constante, das Minorias tentarem cfi.egar ao podir pela 
guerra revolucionária. Mas, há de V. Ex• concordar que isso é uma minoria, 
neste País. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -PA)- Mas eu chamei mino-
ria. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- E que na medida em que o Presidente 
recebe, corno recebeu, o maior apoio que um Chefe de Estado já recebeu, nes
ses 16 anos, eu dirhi de quase da unanimidade do povo brasileiro, no sentido 
de rejeitar o método dessas minorias, V. Ex• há de convir que o caminho está 
largamente aberto; um caminho onde nós todo~ reunidos iremos, pelo proces
so único e convincente do voto, derrotar essas minoriãs. Sabe V. Ex' que a 
Oposição brasileira, aqui representada por dois parfídOS-pOlíticos, estará ab~ 
olutamente disposta,- tal como V. Ex' está disposto, a enfrentar essa consta

tação de V. Ex~. que eu iris"í.Sto, não é novidade, de que uma minoria quer se 
apoderar do poder pela força. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
pelo Ceará. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Meu caro Líder, desde as primeiras pala~ 
vras do Líder Paulo Brossard, senti que o pensamento de V. Ex• não teria 
sido compreendido nem na extensão e nem na sua essência. Essa incompreenM 
são levou, na realidade, a um confronto, em termos de julgamento de um pas~ 
sado, que, a meu ver, absolutamente não estava em causa. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Exato. 

O Sr. JOsé Lins (PDS- CE)- Um passado que se tem sua lição a nos 
oferecer, não estava, no momento, em discussão e nem devia provocar o de~ 
bate que. afinal de contas, desvirtuou o sentido do discurso de V. Ex~ Entendi 
perfeitamente o seu o objetivo. Outros talvez não lhe tenham entendido por~ 
que o espírito que paira no ar, às vezes, faz com que alguns não percebam 
bem a intensão -dos que falam. O objetivo de V. Ex• foi exatamente o de cha
mar a atenção para a necessidade de urna reação contra as minorias extremis
tas. Os objetivoS dessas minorias não interessam a nenhum de nós, que em to
dos os partidos buscamos a abertura democrãtica; é a construção desse edifí
cio n·ovo é, a democracia nova que nós visamos, tanto o Partido do Govemo 
como os partidos da Oposição. Se há alguém, dentro deles, querendo nos des~ 
viar dess_e caminho, constituem apenas exceções. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre S~enador Gilvan o SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA)- Exatamente. 
Rocha, talvez V. Ex• padeça no raciocínio de um erro básico, se me permite a E quando o Presidente da Casa, aqui, no momento de dar explicações a 
expressão- quis fugir deli m-as não encontrei outro- de um erro básico. Eu respeito do seu procedimento, referiu-se a Parlamentares que estavam em en
não pretendo descobrir; nada pretendo revelar, aqui, cm primeira mão. I ma- tendimento com a turba comandada - não era uma assistência, eram mil 
gint! eu, ridículo que seria, chegar aqui para dizer que existe minoria ressenti- pessoas compactas de uma mesma origem imediatamente foi objeto de urna 
da, que existem minorias dispostas a tomar o poder pela força. Não. Fiz ques- objurgatória partida_ do Sr. Senador Marcos Freire. Veja V. Ex• a suscetibili
tão de constatar, porque há implicações graves, e pretendo voltar a este dis- dade das Oposições para este fato. 
curso, exatamentc para não deixar nenhum ponto obscuw. -

O Sr. Luiz Carlos Prestes, em documento que tenho- provarei, e V. Ex• O Sr. José Lins (PDS - CE) - É o que chamo de predisposição de 
sabe, porque como Líder, além de Senador zclo.SO, V. Ex' lê tOdO esse mate- espírito. 
ria! - o Sr. Luiz Carlos Prestes indicou, repito, o Movimento Democrático O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS PA) - Exato. E a leniência, 
Brasileiro como aquele que deveria ser o objeto de adesão de todos os comu- quando analisa o fato contrário. Isto sim, estou eu tentando não admoestar 
nistas para alcançar o poder. mas advertir, no Sentido de que é preciso que tenhamos as nossas antenas vai-

Até aí nós poderíamos, então, interpretar que e1e queria se aproveitar de tadas em 360 graus. 
um veículo importante, COmo é o segundo partido desta Repúblic-a, para po- O Sr. José Lins (PDS- CE)- E todo o Congresso deve apoiar V. Ex• 
der, mais tarde, dizer, como disse ridiculamente na França, que a vitória de porque todos, tenho certeza, C-§tamos de acordo com seus pontos de vista. 
1974 Se deveu aos comunistas; e levou aqui uma reprimenda de vários emede~ 0 SR. JARDAS PASSARINHO (PDS_ PA) _ E que não sejamos 
bistas, na ocasião. Ou, depois, dizer como disse que a Igreja Católica era sua apriorísticos. Este é o outro ponto. Por exemplo, o Senador Gilvan Rocha, 
aliada, o que levou reprimenda inclusive de Dom Hélder CâmaraL ainda há pouco, quando assumiu a responsabilidade de falar como Líder, 

Então. para esse processo estou eu chamando a atenção, porque no mo- deu-me a impressão que S. Ex~ descartava, dentro do quadro atual, qualquer 
menta em que o Sr. Luiz Carlos Prestes, lutando pelo domínio do Comíté osslbilidadc de participação de uma esquerda radical nos processos de de
Central, perde esse domínio e adere ao processo de luta armada, junto ao sordem que aí estão. Eu não descarto. Mas se algum indício aparece no senti
M R-8, terroristas que fizeram terrorismo com-bombas, no passado, e fazem do de levar a essas eSquerdas, note bem nobre Senador pelo Ceará, meu pre
agora terrorismo político, é evidenle-que não podemos perder de vista que aí zado colega Senador José Lins, imediatamente esse indício serã inquinado de 
está um foco de provocação. Eu quis apenas salieritar os focos de provocação vicioso, partido da Oposição. Isso não é justo, porque é um julgamento 
que se encontram diante de nós. apriorístico. 

V. Ex• falou ainda há pouco no nobre Senador Franco Montoro. Quem Disseram aqui, e disseram com a maior desenvoltura, que todos os atenM 
de nós não conhece a vida democrática do nobre Senador por São Paulo? tados partidos da esquerda foram esclarecidos. Não é verdade. 
Quem de nós não sabe que S. Ex~. já pela coragem, pelo desassombro de ata-
car os excessos de direita e de esquerda, não pagou também o seu preço? Sei O Sr. José Lins (PDS-- CE)- V. Ex• vé que é hora de que o espíritos 
de conferências de S. Ex~. em áreas universitárias altamente trabalhadas pe!a de desarmem, para podermos julgar convenientemente os fatos e construir 
esquerda, que quando S. Ex~ pregava com gestos, tentando simbolizar em juntos o futuro que desejamos. 
gestos, a doutrina _cristã, a doutrina do Partido Democrata Cristão, do qual O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Exato. Ainda há mo
S. Ex~ foi um dos m~is notáveis integrantes, não causou grande efeito, porque mentes eu lembrava que Aldo Moro morreu faz 2 anos, e a Itáfia não foi e-a
ele recusou o gesto da mão, do punho de ódio, como recusou os braços cruza- paz de chegar, até agora, à autoria do ato terrorista. Há 2 anos. 
dos da indiferença- se bem estou reproduzindo os gestos brilhantes do Se- Os movimentos de esquerda, no Brasil, começaram em 1967; os primei-
nado r por São P:.1ulo. --- ros êxitos da reação legalista, foram em 1969. Mas se quer que em lO dias o 

Então, não é aqui que se encontra a minha preocupaçãO-e, poitanto, não Presidente da República, desde logo, cite nomes de responsáveis por isso. Por 
me cabe, de maneira nenhuma, aceitar a interpretação de V. Ex' de que estou quê'? Porque há no fundo uma indisfarçável atitude mental da Oposição de 
admoestando o Senado. V. Ex• sim, escreve, diz, e conseqüentemente a Ta- caracterizar pessoas ligadas ao Governo como praticantes desse crime. Isto é 
quigrafia escreveu, que as bombas· não interessam à oposição legal e patrióti- o que eu quis apontar aqui. Cuidado com esse tipo de jogo, cuidado, porque 
ca, disse muito bem V. Ex~. Mas o que estou aqui a insistir e a tentar, de ai- tira a nossa confiança na independência e na neutralidade da Oposição, quan
gum modo, caracterizar as dificuldades crescentes que temos tido não é a do julga esse fato. Se ela se alia ao Senhor Presidente da República e se dispõe 
Oposição legal. Pode ser, sim, dentro da Oposição legal, uma fachada utiliza- a apoiá-lo, como ela pode apoiá-lo desde logo, aprioristicamente 
da para fins que nào sào os previstos por V. Ex•, evidentemente, no sentido condenando-o? E foi isso que mereceu do nosso colega Murilo Badaró o re
da conquista do poder, para- criar um processo de impasse que conduza ao reM púdio às palavras do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, porque 
trocesso. se houvesse Q silêncio dele, nós estaríamos agora considerando que o "quín-

Este foi o meu papel, alertar para este fato, ratificar ã determinação do tal'' do Governo é que era o responsável pelas mortes na OAB e pelo acidente 
Presidente de lutar, por todos os meios e modos ao seu alcance, para implan- trágico da Câmara de Vereadores. Se uma bomba explode dentro de uma gaM 
taro que estou dizendo, uma democracia estável, as bases para uma democra- ragem, ninguém da Oposição, no meu entender, até aqui,- eu corro o risco, 
cia estúvd, neste País que nunca a teve, nesta América Latina que nunca a te~ mas correrei -,- ninguém admitiu a hipótese de que fosse uma bomba de 
vc. Tivemos instantes de democracia. fabricação caseira, local, lá escondida, e desgraçadamente um encanador nela 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex~ me permite? houvesse tropeçado. 
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Então, essa falta de isenção me preocupou. Vou concluir agora, Sr. Pre
sidente, para atender aos reclamos gentis do Senador Leite Chaves, que a par
te final me pareceu mais grave. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. JARBAS I'ASSARINHO (PDS- PA)- Eu darei o aparte a V. 
Ex•, porque vou citá-lo em pessoa. A parte final me pareceu mais grave, exa
tamente vindo do Senador Gilvan Rocha. Vou recorrer às minhas anotações 
rápidas. S. Ex• justificou o-que ~Li_ chamo de desordem no Congresso, porque 
lá, segundo ele, votava-se uma proposta de emenda constitucional indecente, 
imoral - foi nesse ponto Coadjuvado pelo ardoroso Senador por São Paulo, 
nosso brilhante colega Senador Franco Montoro. 

Ao dar-lhe o aparte, o Senador Franco Montara enfatizou o vocábulo 
"brutalidade" e disse que teria sido uma "bofetada na cara do povo brasilei
ro''. Aqui está, para mim, um dos pontos em que eu terei fracassado total
mente ou não, no discurso que acabei de fazer ainda há pouco e que agora re
tomo. 

Não. estou dirigindo essas palavras a nenhum dos meus colegas presentes 
não por uma malícia do orador, não por uma falta de coragem moral, que 
graças a Deus, não é meu caso. Mas, nobre Senador Gilvan Rocha, quanta 
hipocrisia, quanta insinceridade eu vi ao longo dessa tramitação. Afirmo a V. 
Ex~. com a palavra que V. Ex• aínda há pouco me atribuiu séria que ouvi de 
membros das oposições, a mim em particular, os maiores elogios pela elimi
nação das eleições municipais de 1980, que seria votada. 

O nobre Senador Murilo Badaró citou um prefeito por São Paulo e o 
nobre Senador Franco Montoro com ele não concordou. É um assunto a es
clarecer. Aliás, eu sou muito cuidadoso .com questões que são publicadas que, 
às vezes, nem sempre traduzem exatamente o nosso pensamento. Mas, sou 
testemunha pessoal. E, mais duas pessoas, uma das quais profundamente agi
tada naquela noite, chamada "das garrafadas", uma delas me oferecera um 
projeto inteiro de prorrogação de mandatos. De maneira que eu entendo que 
essa censura forte, veemente, essa ir8 jlijjlte"riã-na com que se fala a respeito da 
Proposta de Emenda à ConstituiçãO de_ Prorrogação de Mandatos, tem parte 
de pessoas que sinceramente se deixam dominar pelos sentimentos, e tem par
te de pessoas que escondem hipocritamente o seu verdadeiro pensamento. 

Mas, pior, note-se bem: foi essa a primeira vez que o Congresso foi assã.l
tado? Que a Maioria foi coagida, insultada, ofendida, vilipendiada? Não. 
Qual era a indecência que votávamos quando votamos a Anistia? Qual era a 
indecência que votávamos quando votamos a reformulação semestral da Lei 
dos Salários? E, no entanto, a mesma coisa. 

O que se passa, nobre Senador Gilvan Rocha, é que nós aqui somos uma 
família; e quando não estamos na tribuna, somos uma família mais unida, 
mas quando o insulto, a calúnia, a agressão é feita a um homem do Governo, 
nós sentimos muitas vezes que nos falte a solidariedade do momento. Atê 
nem me posso queixar, porque no dia em que levantei a questão dessas contas 
da Suíça, recebi de todos os Senadores presentes, inclusive da Oposição, a so
lidariedade. Não posso me queixar. Já tive aqui provas de solidariedade físi
ca, partida do Senador Itamar Franco contra um Deputado que insiste em ser 
um dos pivôs do que aconteceu outro dia. 

Portanto, não sei se me equivoco. Não tive passagem pela Câmara dos 
Deputados, sou ainda um catecúmeno bisonho em política, tenho 15 anos 
quando o outro tem 32. Não sei se essa ffiii:Lha falta de passagem pela Câmara 
dos Deputados me deixou perda de perspectivas que não consigo ter. Mas o 
Senado me merece todo o respeito, pelo cavalheirismo, pela correção, ainda 
que nós discUtamos da maneira mais veemente e mais discordante um do ou
tro. De maneira, que há nisso tudo uma mistura de sinceridade e de hipocri
sia, além do que a classificação de indecente, de imoral, não é respeitada por 
nós, não é acerta-por nós de-maneira nenhuma, porque todo mundo sabe que 
a partir da reformulação partidária, nós não estávamos em condições de fazer 
votação_ municipãl em 1980. 

Que se faça disso efeito retórico para o público, é um direito da Opo
sição, não discuto. Mas que se queira com isso fazer uma condenação defini
tiva, não pode obter de nós a concordância, ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... seja pelas palavras 
veementes do Senador paulista, seja pelas palavras sempre irónicas do Sena
dor por Sergipe. 

Ouço V. Ex•, nobre Senador Franco Montoro, e peço permissão, Sr. Pre
sidente, para ouvir, por que V. Ex• me adverte que o meu tempo concluiu. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB -SP)- Diz V. Ex• que pode compreen
der que por razões retóricas, a Oposição diga o que diz na defesa de uma tese 
que foi desrespeitada, na prorrogação dos mandatos. Quero dizer a V. Ex• 
que nós não aceitamos; isto revela uma diferença mais séria e fiais profunda, 

e talvez seja isso que esteja faltando. V. Ex•s. acham que a nossa posição é de
magógica, ... 

O SR. JARBAS I'ASSARINHO (PDS - PA) - Eu não disse isso. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- ... ê retórica, é uma forma mais 
delicada de dizer, no fundo, que o que nos impressiona são as palavras. Esta 
colocação nós não aceitamos, e ela é falsa. 

O SR. JARBAS I'ASSARINHO (PDS- PA)- Aí eu duvido. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Bom, V. Ex• pode duvidar, e 
pode julgar e decidir das suas idéias, mas nós não admitimos, não podemos 
admitii que V. Ex•s queiram reduzir a nossa posição, que é uma poSição que 
decorre da visão que todo o povo brasileiro tem dos problemas que aí estão. 

O SR. JARBAS I'ASSARINHO (PDS- PA)- Senador, ela não é uni· 
forme. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- V. Ex', com isso, quer passar 
como uma simples opção, entre duas soluções razoáveis, essa ou aquela, 
quando, na realidade, o que está havendo é, há muito_ tempo, uma centrali
zação de poderes, de recursos, o esmagamento das populações periféricas, da 
população mais pobre, o desrespeito ao voto, o afastamento das possibilida
des do povo decidir sobre aquilo que é do seu interesse .fundamental. O Go
verno centraliza tudo, porque quer salvar o Brasil. Os erros estão se acumu
lando. Está patente aos olhos de todos, de que estamos realmente caminhan
do para uma verdadeira explosão. Quem não vê isso é quem não quer ver. V. 
Ex_•_ não pode dizer que quando nós afirmamos que o povo tem o direito de 
votar, que o Congresso não tem o direito de prorrogar um mandato que não 
foi ele que deu, que prorrogação de mandato é uma fórmula iníqua, brutal
foi a expressão que usei -. Não cheguei a usar os outros adjetivos a que V. 
Ex' se refere, mas considero uma brutalidade; realmente, no sentido ·~· 

O SR. JARBAS I'ASSARINHO (PDS - PA)- Até mesmo V. Ex•, 
quando falou em brutalidade, referiu-se à expressão do Líder do PP. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Exato, a expressão citada por 
ele. Aliás foi aquela que achei porque, realmente, tirar do povo, no momento 
em que ele se sente abandonado, perseguido, os salários, apesar de todas as 
reformas,- nós demonstramos aqui- os reajustes estão abaixo dos aumen
tos dos preços; ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Esse é outro assunto 
da nossa discordância. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Aumento de produção de auto
nióveis, redução da Produção de alimentos. Uma série de fenômenos que são 

e uma gravidade ímpar e tudo isso sem que o povo seja ouvido. f: necessário 
que se fale em abertura, mas que se dê ao povo uma abertura efetiva em fatos 
e não em palavras. E no primeiro fato, que seria a eleição, ela é retirada. V. 
Ex• pode discordar, mas não pode achar que a nossa posição é retórica ou de
magógica ou de outra expressão. Não aceitamos isso. Fazemos questão de 
que a nossa posição seja respeitada como aqueles que estão lutando por uma 
causa que lhes parece justa. 

O SR. JARBAS I'ASSARINHO (PDS- PA) -Certo. 

.O Sr:Franco Montoro (PM DB- SP)- Que é a causa do povo brasilei
ro, que quer ter o direito que lhe está Sendo negado há muito tempo, sob pre
texto. Essa agitação de que V. Ex• fala de esquerda ou de direita existe. Não 
nego nada do que V. Ex• afirma. Mas isso não justifica que Se elimine o regi
me democrático. Outras nações têm os mesmos perigOs, os mesmos riscos, as 
mesmas ameaças e é através de fórmulas democráticas que derrotamos as 
ameaças de ditadura e de violência. 

O SR. JARBAS I'ASSARINHO PDS- PA)- Senador, não sei por 
que V. Ex• sempre, no debate, me faz sentir a minha impotência verbal. Espe
rava poder discu'tir com V. Ex• idéias, mas V. Ex• me obriga a discutir diapa
são. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Fatos. 

O SR. JARBAS I'ASSARINHO PDS- PA)- Quando V. Ex• diz que 
não aceita, é o direito de V. Ex• de não aceitar. Agora, faça-me a9 menos urna 
justiça, uma justiça liminar. Considero as Oposições profundamente hetero
gêneas. Elas são. Se eu trouxesse para cá as acusações que elas se fazem, reci
procamente, diriam que era intriga. E, no entanto, os fatos estão aí publica
dos até pela própria imprensa, que não tem o interesse de intrigar. 

Portanto, eu não considero monoliticamerite, o que seria um simplismo 
de minha parte, a posição da oposição, como tal. Acabei de dizer, de me es
forçar por dizer e- só se V. Ex• não estava atento é que não percebeu, por
que inteligência V. Ex• tem suficiente para isso- é que uma parte da Opo
sição estava sendo hipócrita, porque aquela que me procura, nobre Senador 
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Franco Montoro- V. Ex' poderia destruir esse argumento - o Deputado· 
que faz parte da Oposição leva-me, hã coisa de oito meses, um projeto inteiro, 
assinado, de prorrogação de mandatos e, depois, eu vejo esse Deputado na 
tribuna, dizer que nós éramos imorais, indecentes, e'ainda se envolver na luta 
corporal? Ora, V. Ex' há de me permitir que-quanto a este eu não coloquei no 
plano que coloca V. Ex' Esta a minha colocação. Há de tudo entre nós. Ago
ra. tínhamos um argumento para nos defender, para defender a posição do 
Governo. E V. Ex' não concorda, não aceita. Quando V. Ex' diz: é direito do 
povo, também concordo. Quando V. Ex' diz que o Congresso não poderia re
solver aí, é uma coísa que--não discuto com V. Ex' V. Ex' é jurista e eu fui to
cador de tambor. Então, eu não vou discutir esse proble-ma com V. Ex' Mas, 
há juristas em vários campos. E se a interpretação da lei fosse tão fácil todas 
as decisões dos tribunais -plenOs se'ríam por unanimidade e não o são. O com
putador resolveria, em vez de súmulas. O nobre Senador Itamar Franco, que 
é hoje um dos mais estudiosos do Direito, nesta Casa, tein feito, sucessivas ve
zes, recursos à ãrea do JudiciáriO. Vejamos, se S. Ex'- tiver razão, quando se 
analisar o mérito da sua última intervenção JUnto ao Supremo, então o Supre
mo declarará o que V. Ex• acabou de dizer, que o Congresso n-ão põde pror
rogar, então nós vamos cõnvocar eleições de qualquer maneira. 

Mas, vejas bem V. Ex' o que há: é que ao realizar-se eleições agora- e 
nós vimos conversando isso desde maio, antes mesmo de maio eu chamava a 
atenção, na minha conversa diária com os jornalistas dizendo: maio serâ o 
primeiro prazo fatal, se não for cumprido, vamos ier dificuldades adicionais 
que vão se acumular, provando a inviabilidade da execução das eleições neste 
ano; tanto que recebi de um Senador da Oposição, aqui presente, urna pro
posta de entendimentos, que nós poderíamos, evidentemente, passar as 
eleições para o ano de 81. V. Ex• reconheceria que em 80, nós não teríamos 
condioções. - -

Aí estão uns cinCo-ou seíS.Pafiidos, dOS-quais, quantos têm registro defi
nitivo? Nenhum. Quantos têm registro provis6río'TUm ou dois? Eu sei que 
poderíamos encontrar soluções- soluções expeditas- que nos permitissem 
ir à votação. Não seria, inclUsive, a prirni!Iià vez, i1este País. 

Entretanto, se o objetivo fundamental da Lei da Reforma Partidária foi 
eliminar o bipartidarismo, é natural que o Governo não queira ir ao biparti
darismo, afortiori. É um assunto que nós não poderemos discutir para chegar 
a um acordo, Senador. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex•? 

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) --Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Antes, pela delicadeza 
habitual de V. Ex• para comigo, eu peço que-s-erespeite, cronologicamente, o 
pedido do Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP-- SE)- Eu serei muito breve. Mas não gosta
ria que V. Ex• saísse da tribuna, sem a observaão deste seu colega, sobre dois 
pontos da sua tréplica: o primeiro, que não é ex-atamente de V. Ex', irias que, 
por tabela, chegou a este seu colega. É que, de modo algum, o discurso de V. 
Ex' foi minimizado, as suas palavras foram compreendidas, foram entendidas 
e foram memorizadas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Meu querido colega, 
chegou um momento em que perguntou-se se o meu discurso teria sido inútil. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Mas veja bem, eU-disse que-Íoi com
preendido, foi entendido e foi memOrizado ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Agradeço. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Só que V. Ex•, não com o displante de 
outros, mas com o seu habitual talento nos conta urna velha história. Isto é 
que nos faz admoestá-lo, Exelência, de que as minorias vão ser, novamente, a 
desculpa de um fechamento. Isso é que nos atemoriza, nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas com uma dife· 
rença básica. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) --A diferença é que V. Ex• é um demo
crata a toda prova, e a outra diferença é que V. Ex' diz isso com o seu habi
tual talento, mas nos assusta de qualquer maneira. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Peço a V. Ex• que me 
permita reproduzir um conselho que me deu o Presidente Castello Branco 
certa feita, em outubro de 1965. Ele pôs a mão no meu ombro, porqU-e eu es
tava com preocupações tão juStificadas que levaram ao AI-2, e disse-me: 
.. vou lhe dar um conselho asiático, preOcupe-se, mas não muito". Peço a V. 
Ex~. também, preocupe-se, mas não muito. Mas o ponto fulcral do discurso e 
da interpretação V. Ex' chegou a ele agora, o erro estará, se eu bem aprendi, 
em admitir que estou fazendo um habeas corpus preventivo, que estou dando 
razões. através das quais se justificaria amanhã qualquer tipo de retrocesso. 

V. Ex• não tem o direito de fazê-lo; veja o momento do meu discurso:_ neste 
ponto, comecei dizendo_: A síndrome do retrocesso. Lembro-me bem que dis
se: há um ano e me_io, respondo aos jornalistas todos os dias sobre o retro$'es
so. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex~. infelizmente, cai no terreno 
médico. Síndrome é um conjunto de sinais e de sintomas áe uma doença. En
tão vê V. Ex~ que, como médico tenho toda a razão de temer pelo doente. Se o 
doente entra numa síndrome ele já tem sintomas e sinais de doenças. E é exa
tarnente por isso que eu digo que ficamos alarmados. Nós que não pretende
mos, mas de alguma maneira colaboramos para saúde da paz, ficamos alar
mados em sabt!r que aquele doente que nós pensávamos estar em plena con
valescência, cai numa síndrome. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Como admiro V. Ex• 
também como médico, eu faria eXatamente a distinção entre sinais e sintomas 
- e V. Ex' o faz - e iria maiS lOnge; eu diria que exatamente na etrologia 
dessa doença é que há a nossa discordança. 

Estou apenas colocando num ponto aqui que me parece muito claro e 
que deve ser dado com a responsabilidade de um Lider de Maioria. Não se dê 
aos que querem usar o argumento a razão para que esses sintomas sejam in
terpretados pessimisticamente. 

_9 _Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Pero _que los hay, los hay. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• é que o diz. 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves. 

O SR. LE!TE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISiTO DO ORADOR. SERA. PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Amaral Furlan. 

O SR. AMARAL FVRLAN (PDS- SP. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A imprensa noticiou que o Ministro César Cais vai à VeneZuela a fim de 
participar de uma reunião de Ministros de Energia da América do Sul. 

A propósito, o Ministro das Minas e Energia, do Brasil, tem afirmado 
que o Continente Americano é rico em energia, e que atiavés da regionali
zação energética poderia ser iniciado um esforço cooperativo em benefício de 
todos os países. 

Durante a reunião, Sr. Presidente, o Ministro César Cais defenderá a 
tese de que devem ser estudadas efetiva.S medidas visando "economizar o pe
tróleo gasto para transportar petróleo". 

A Venezuela propõe a criação de üm Programa Interarnericano de Coo
peração e Coordenação Energética, cujo objetivo principal consiste em pro
mover o desenvolvimento de fontes de energia e alcançar uma maior eficiên
cia energética no Continente. 

O Brasil, que vem implantando um novo modelo energético, já agora 
com resultados numéricos animadores, estará na reunião mostrando o es
forço que vem fazendo, objetivando a economia energética e maximizar o uso 
das fontes nacionais de energia. 

Sr. Presidente, entre as medidas de economia de energia se inclui a regio
nalização energética. No caso da América Latina, deveria ser dado prioridade 
aos países do continente importadores _de petróleo e outros energéticos, na 
compra dos combustíveis produzidos na região. 

O Programa lnteramericano, poderá levar a um compromisso das 
nações exportadoras de energia do hemisfério a assumirem a responsabilida
de de um suprimento contínuo da região. 

O Programa Brasileiro de Energia, que tem sido alvo de elogios de países 
dos vários quadrantes do mundo, estará, mais uma vez, sendo objeto de 
análise dos Ministros de Energia, reunidos em Caracas nos dias lO e II do 
corrente mês, quando o Ministro César Cais estará fazendo ampla exposição 
sobre os mais diferentes aspectos do referido Programa. 

É um registro, Sr. Presidente, que desejo fazer nesta Casa, no sentido de 
que os meus nobres pares dispensem o seu apoio a tese defendida pelo Sena
dor César Cais, _naquele importante conclave. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro . 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O aumento dos impostos não pode ser maior do que o índice oficial da 
correção monetária. 
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Com esse objetivo, apresentamos ao Congresso Nacional o Projeto de 
Lei n'? 107, de 1979, que reforma o Código Tributário Nacional, para estabe
lecer que a atualização de tributos não poderá exceder o índice oficial da cor
reçào monetária. 

Os jornais noticiam, diariamente, aumentos de impostos exorbitantes, 
muito superiores ao índice de 45%, fixado oficíalmente pelo Governo. 

Os abusos e os lançamentos ilegais se multiplicam, exigindo do legislador 
providências que acautelam os legítimos direitos dos contribuintes, sem ferir 
o poder tributário do Estado. 

Dal a razão de ser desse projeto, que impõe limite aos aumentos. Esse li
mite será o decorrente do índice de correção monetária estabelecido pelo ór
gão competente do próprio Governo, a cada ano. 

Não é admissível que haja aumento superior aos próprios lridices de des
valoriza~ào da moeda. Ê razoável que, anualmente, se aumentem os tributos, 
tendo-se em vista a perda de valor aquisitivo da moeda. Mas não é admissível 
que, de ano para ano, se admita majoração de 200, 500 ou 1.000%. 

Aprovado por todas as Comissões e pelo Plenário do Senado, o Projeto 
n9 107 j79 foí-fcmetido à Câmara dos Deputados em 20 de novembro de 1979, 
onde aguarda o parecer da Comissão de Justiça. 

Dado o interesse púhlico da matéria e sua inegável urgência, apelamos à 
Comissão de Justiça da Câmara no sentido de apressar o exame do projeto, 
que corrige uma situação de injustiça e atenua a galopante elevação do custo 
dt:: vida. 

O legislador não pode ficar indiferente à situação de desespero em que se 
encontram amplos setores da população brasileira. (Muito bem~) 

O SR. PRESIDE!\TE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 

Senador Marcos Freire. 

O SR. :\!ARCOS FREIRE (PMDB- PE. Lé o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Co ngres.so Nacional está sendo chamado a deliberar sobre a Emenda 
Constitucional que estabelece a aposentadoria dos professores funcionários 
públicos aos 25 anos de serviço. 

Nada mais justo do que esta propositura, de vez que há, inclusive, um 
prohlcma de isonomia, já que os professores vinculados ao regime da Previ
dtmcia Social, que hoje são milhares, têm direito a esta aposentadoria, e os 
que são funcionários públicos. não têm. Cria-se uma situação revoltante, pois 
muitos destes professores regidos pelas leis trabalhistas são contratados pelo 
serviço púhlico. com direito a aposentarem-se aos vinte e cínco anos-de ser
viço, apesar de os seus proventos serem calculados com base nos três últimos 
anos, o que os torna menores do que a remuneração auferida na ativídade. 
Esta injustiça o projeto tambêm procura corrigir. 

Cm verdade, S_enhor Presidente, aos vinte e cinco anos de serviço, os 
mestres estão com sua'> energias exauridas, pois dispendidas num trabalho ár
duo, para o qual têm que se preparar cotidianamente c enfrentar o desgastan~ 
te controle de classe que exige fineza, decisão e sobretudo competência. Além 
c.J mais, os baixos salários obriga-os, freqUentemente, a uma sobrecarga exa· 
gerada de trabalho para ganharem o necessário à subsistência. 

De muito vimos lutando por este e outros justos pleitos que dizem respei
to ao nosso funcionalismo público. como o protesto contra as injustiças prati
cadas durante u implantação do Plano de Classj_ficação de Cargos, criado 
pela Lei n~ 5.645, de 1970, que até hoje não se sabe ao certo se foi aplicado em 
toda:;, ;.Is áreas do_ser_vjço público; a situação dos professores universitários, 
recebendo baL\<.1 remunemçào e presentemente aguardando o envio ao Con
gresso Nacional, do anunciado projeto de reestruturação da carreira do ma
gistério superior, que se impõe no sentido de incentivar, de maneira mais ef~
tiva, as inteligências brasileiras em pesquisa, em ensino, em estudo; o sombno 
l'uturo que espera os que se -ap-osentum no serviço público, numa época em 
que deveriam colher o descanso como recompensa do tempo oferecido ao 
pmgrcsso n<.Leional, mas que terão que_cnfrentar o descaso com que são trata
do:-> sob muitos aspectos; o antigo problema das opções a que eram levados os 
runr. . .-ion:lrios dt: órgãos governamentais que se transformaram em empresas 
públic<.~s, como a ECT e a REFESA, virtualmente coagidos a decidir em favor 
do regime CL T, dep0is de longos anos como estatutários; a contagem recí
proca do tempo de serviço entre a atividade pública e privada; o tratamento 
injusto Ufilizado contra certas faixas mais humildes do serviço público, como 
o~ funcionários da SUCAf\.L em PE; os baixos salários e as injustiças dos au
mentos concedjdos sempre abaixo dos índices do custo de vida; o 139 salârlo e 

outms plt!itos. 

A respeito da aposentadoria do servidor público, em geral, que pugna
mos passe para 30 <.~nos para o homem, e 25 anos para a mulht!r, dizíamos no 

Senado em 26 de maio de ! 975 após examinar uma fracassada tentativa do 
MDB nesse sentido: 

"Continuaren~os, entretanto, a nos bater pela reformulação do 
atual dispositivo constitucional que fixa os tetos, respectivamente, 
em 35 e 30 anos de serviço. É que essa é uma aspiração que assenta 
suas bases em fundadas razões de cunho sociológico, Jevando~se em 
conta, inclusive, a vida média do trabalhador brasileiro. Daí porque 
só urri percentual insignificante de servidores consegue preencher as 
condições para obtenção de sua aposentadoria por tempo de ser~ 
viço. 

Dez, vinte, trinta anos de trabalho levam o servidor a um des
gaste fisico e psíquico que faz dele, aos cinqiienta ou sessenta anos, 
um ser exausto do seu mister. A rotina de uma atividade repetida 
através de décadas, os estímulos que o tempo faz deSaparecer, as de
cepções naturais dos que honestamente se dedicam à atividade 
pública, tornam-no, no mais das vezes, um desencantado. 

Dentro da nuance imensa de situações diversas, imagin<i.mos o 
drama da professora de cabelos encanecidos, ou do ferroviário de 
mãos calejadas, a avançar no tempo, sem grandes perspectivas de 
gozar, para si e sua famllia, alguns anos ainda válidos e fortes de sua 
existência, Esse prêmio não deve existir apenas para os que conse
guem superar, já velhos, as próprias canseiras e os percalços da vida 
madura, e que lhe é negado, quando se fixa um teta por demais alto 
para aposentadoria por tempo de serviço. 

Por outro lado, há outro aspecto a salientar: o interesse do 
próprio serviço público, que também sai perdendo quando procura 
sugar dos servidores as suas últimas energias. Em favor dele, por~ 
tanto, deve-se igualmente, defender uma maneira de se assegurar a 
aposentadoria mais cedo dos servidores, renovando automatica
mente os quadros do poder público, trazendo-lhes sangue novo dos 
que estão dispo5tos, muitas vezes, a lhes dar, em holocausto, a sua 
juv_entude." 

Em matéria de aposentadoria dos servidores- e no caso inserem-se os 
mestres aos 25 anos...:... temos, hoje, a idéia de ante~. jâ que o quadro perma
nece o mesmo. Nenhuma alteração substancial se processa na ârea do funcio
nalismo público, para mOdificar a vid-a destes homens responsáveis pelo fun
cionamento da máquina da administração pública. 

O aposentado, neste Pals, é um marginalizado, um esquecido. Ao passar 
para essa condição, via de regra, o servidor tem um decréscimo no seu starw 
social. justamente no momento em que, após lo-ngos anos de trabalho e baixa 
remuneração, prepara-se para a velhice e o merecido descanso. Há, pois, que 
se prosseguir na luta pela paridade de remuneração com os que ficaram na 
utiva. Esta paridade é muito necessária, sendo uma das maiores reivindi
cações dos aposentados, porque somente com ela se evitará o que hoje ocorre 
de um servidor se aposentar em um Õível alto e, amanhã, com as modificações 
nos quadros da ativa, estar recebendo igual aos de mais baixa categoria. Isto é 
desumano e revoltante. A paridade que aparece é sempre no aspecto das frus
trações c, quando ulgum benefício é propalado, ele vem acompanhado, quase 
sempre, com uma contrapartida negativa, como foi o anúncio, em maio do 
ano passado (Jvrnal do Brasil. 20~5-79) da concessão do ]39 salário, mas com 
a retirada de todas <.IS demais vantagens, o que, no final das contas, tornaria o 
benefíL'ioo inócuo. 

Outro aspecto que deve ser analisado pelo Governo é o dos descontos 
que são feitos nos proventos da aposentadoria, como o do Imposto de Renda. 
Ora. já são tão minguados estes proventos que se lhes devia poupar deste tipo 
de desconto. 

f precise. que o Governo olhe para os aposentados do serviço público, 
criando as leis que os beneficiem como um todo e não apenas as faça setorial
mente que, apesar de igualmente justas e necessárias- como a que determina 
a incorporação aos proventos da gratificação de Raios X, auferida na ati vida~ 
de pelo prazo de lO anos- atendem apenas a uma facção diminuta. Tem-se 
que fuzer um amplo levantamento da situação global e investir-se na solução 
com alinco e determinação e não com medidas paliativas e muito menos. 
como vem sendo feito até hoje, através da eterna desculpa da falta de recur
sos. Todos subemos das dificuldades do momento, criadas principalmente 
pela incompetência dos Governos que s_e sucederam após o golpe de 64, mas é 
possível que, com a elaboração de uma política que reconheça o papel do ho
mem que se aposenta, chegue-se a conclusões mais satisfatórias. 

Outro problema que gostaríamos de chamar a atenção é o da contagem 
recíproca do tempo de serviço público e privado. sobre o qual vimos receben~ 
du várias solicitações no sentido de que voltássemos a abordá-lo da tribuna 
parlamentar. 



Setembro de 1980 DlÃRlO DO CONGRESSO NA('IONAL tSeção II) Quínta-fcíra I I _,-161 

No plano federal, o assunto será regulado pela Lei n~' 6.226, de 14-7-75, 
regulamentada pelo Decreto nt:~ 76.326, de 23-9-75, o mesmo não ocorrendo 
nas áreas estadual e municipal em virtude do veto aposto pelo Presidente da 
República ao art. Jl' d_a referida lei, que os incluía. O argumento para o veto 
contra a decisão ampla, tomada pelos representantes do povo, era de que o 
Governo Federal teria que respeitar a autOnomia dos Estados e Municípios e 
que eles próprios· deveriam criar os seus disciplinamentos legais. 

O fato é que a não complementação, até hoje, desta matér1a, vem crian
do uma situação de injustiça social, se levarmos em conta que há uma varie
dade imensa de serviços prestados por servidorç_s, ora numa, ora noutra ou 
noutras esferas. 

Pernambuco- para citar o nosso Estado- até hoje não fez a lei conce
dendo o direito à contagem recíproca por parte dos seus servidores, apesar de 
sua aprovação ser pacífica por parte da Assembléia Legislativa e a sua falta 
vir causando enormes prejuízos a grande número de pessoas. 

Com efeito, no Brasil todos são muitos os trabalhadores- entre servi
dores públicos estaduais, municipais e empregados de empresas privadas
que estão esperando pela contagem recíproca de tempo de serviço, a fim de se 
aposentarem. Segundo a Associação dos Servidores Civis do Brasil, no _Jornal 
da ASCB, de abril-maio deste ano, o número de pessoas que aguarda esta 
providência .sobe a centenas de milhares c afirma que: 

"Esta estimativa foi feita por órgãos técnicos da Previdência 
Social e dá a perfeita dimensã_a do drama vivido por milhares de as
salariados, muitos dos quais, com mais de 50 anos de idade e 35 de 
serviço, estão apenas aguardando a concretização da medida, para o 
merecido descanso." 

De fato, notícia mais recente cOnfirma que este número está em torno de 
20 milhões de pessoas (Jornal do Brasil. 15-6-80) e que já existiria, inclusive, 
anteprojeto pronto para conceder o benefício. 

Em verdade, Senhor Presidente, há attialmente uma situação de injustiça 
que é necessário" s3ilar, de vez que trabalhando para a União, ou para o Esta
do ou para o Município, o servidor é sempre o mesmo, existindo muitas vezes 
apenas diferença salarial. Ademais, o servidor se aposenta pelo tempo de ser
viço que prestou e não porque trabalhou para este ou aquele patrão. O que 
vale não ê a natureza do trabalho ou a sua_ remuneração pecuniária, mas o 
tempo dispendido, esse tempo que não volta mais. 

Se, realmente, este anteprojeto está pronto desde junho, por que até o 
momento não chegou ao Congresso? 

Fazemos daqui um apelo ao Governo para que acelere as providências 
necessárias e que o projeto que vier para exame do Parlamento seja o mais 
abrangente possível, para poder atender a todos. 

Senhor Presidente, o 131' salário e o reajuste semestral são outras medi
das que precisam ser tornadas pelo Governo para corrigir outra flagrante in
justiça social e colocar o servidor público em igualdade com os demais traba
lhadores brasileiros. Ambas as providências não saem, diz sempre o DASP e 
a Secretaria de Planejainento da Presidência da República, por falta de recur
sos do erário público. Promessas, porém, não faltam no sentido de estender o 
139 salário aos funcionários públicos, como esta de 3 de setembro do ano pas
sado: 

.. Brasília- O 131' salário para servidores públicos, a equipa
ração dos aposentados ao pessoal ativo, o novo Estatuto do Funcio
nário Público e a criação da FUNDAS E- Fundação de Segurida
de Social dos Servidores do Estado - são estudos em andamento 
no DASP, para atender às reivindicações mais prementes do funcio
nalismo. 

Dos quatro itens, somente o 131' salário poderá ser efetivado 
ainda este ano. Apesar dos desmentidos de funcionários-do DASP, 
já há estudos visando à concessão do benefício, ainda em 1979." 
(Jornal do Brasil, 3-7-79.) 

No final, Sr. Presidente, não temos conhecimento de que qualquer das 
medidas tenhum sido tnmadas. Vê-se, inclusive, que alguém está agindo .:orn 
malk:ia nll caso, poi:-., ao mt.:.'imo tempo que aparece umu notícia dando t:onta 
de estudos no DASP, diL-SC que funcionários deste a desmentem. Com quem 
e:-.tú u verdude? Quul a fonte dessa informação? 

Mas, C:: sempre assim. E o l'uncionúrio público neste País continu<.L iludi
do, na esperança de dias melhores LJUe não chegam. 

O 1 J>.• salúrio, instituído há mais de 15 anos, tem sido uma das constantes 
rcivindic.:H,;Õcs do servidor público, sistcmatir:amente negada e excluindo-se 
com isto, importante segmento social da classe média Jo gozo desse direito. 
Dú·se aqui outra violação do princípio d<.! isonomia, de vez q'Lte. prestando 
st:rviço.'i de naturcLa púhlit:a, não raro em atribuições idênticas c recebendo 
dos L'llfres da Uniào, os servidores regidos pela CL T recebem o 13~ salário c 
os estatutúrios não. O próprio Governo, com isto, dá exemplo de uma politi
e~t trabalhista int:orreta, retirando-lhe a força moral para impor à empresa 
privada a concessão de salários condignos para seus empregados e o cumpri
mento das leis da Previdência e Assistência SociaL 

ldl:ntieo ocorre com o reajuste semestral de salários L'Oncedido_aos truba
lha<.lorcs em geral, mas do qual ficaram excluídos os servid_ores públicos esta
tutúrios, L:ivis c militares. Existe, aqui, uma agravante muito séria, pois o rea
justamento anual é feito, ainda por cima, m"ais abaixo dos índices do custo de 
vidu, do que os reajustes semestrais. O funcionário público estatutário ficou, 
depois da sistemática dos reajustes semestrais, muito mú; prejudiL:ado do que 
antes, Ue vez que, agora, há uma defasagem maior entre os seus reajustes e os 
índices do custo de vida. Explir:ando-nos melhor, diríamos que, presentemen
te, ele tem um só reajuste c enfrenta dois aumentos da inflação, pois é sabido 
que, logo depois dos reaj-ustes salariais, sobrevém maior alta de preços. Sendo 
costumciramente aumentado no início do ano, o servidor público terá que 
sobreviver à inllaçào após os reajustes de maio e novembro dos trabalhadores 
regidos pela CLT 

Não se diga que somos contra os reajustes semestrais dos trabalhadores. 
Pelo contrúrio, tenvJs posição firmada neste sentido, não apenas pugnando 
por eles, mas, incL .ive, amiudando-os para trimestrais. O que não se pode é 
deixar de I:.H.io os funcionários públicos estatutários, que são em número r:!e
vado, c permanecem prejudicados com esta política. 

Já estavam mal antes da adoç-ào dos reajustes semestrais, pois a elevação 
dos seus vencimentos vinha .sendo feita, ano a ano, abaixo dos níveis do custo 
de vida, propiciando um empobrecimento sempre crescente da classe. Eis o 
que diz a respeito a ASCB, no seu ór~ão de divulgação anteriormente citado: 

"Os servidores Públicos federais tiveram uma queda em seu po
der aquisitivo, no último ano, de 27,6%, segundo índices fornecidos 
pelo próprio Governo. Para uma inflação acumulada de 83,8% no 
período de abril de 1979 a março de 1980, o reajustamento concedi
do aos servidores públicos foi de apenas 56,2%, e ainda apresenta 
uma perspectiva das mais graves: -certamente, devido aos problemas 
económico-financeiros do País, não será estendido à numerosa c so
fridu classe o reajustamento semestral, já em vigor para todas as ca
tegorias das empresas privadas. 

Como o processo ínflacivnário se encontra em plena expansão. a 
crise qU<' <'III'0/1·erá nos pró.rimos mese.<; a sohre1·il•encia de 80% dos senidore.1· 
pllh/icos pode 5er entr<'Vi5ta como grmúsima. pois a longa espera de um ano 
pura nm·a correçào salarial :;;ignificará a fome e o df!.l'l?spero. dijiculdadf!s qlw 
cahe apenas ao Gmerno el'itar .. (grifos nossos). 

A crise anunCiada já chegou, estamos no meio dela e somente o Governo 
pode: solucioná-la, através de um reajustamento ou abono, ainda este ano, 
juntamente com o reajuste que os trabalhadores terão em novembro próxi
mo. f:: uma sugestão que fazemos neste momento. 

0:; baixos salários, no_ serviço pú~lico, são causas de sofrimentos e frus
trações várias. Damos ãbaixo quadro comparativo que recebemos sobre os 
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vencimentos dos funcionârios_públicos do INPS, do lAPAS, e do INAMPS,. 
órgão autárquico do Ministério da Previdência e Assistência Sqcial, no perío~ 
do 1976/1980. Lembramo-nos, a propósito, das fr-audes que até bem pouco 

tempo estavam nas manchetes dos jornais e talvez tenham ocorrido por causa 
da baixa remuneração destes _servidores. 

Ei-lo: 

' [ (,.tJJ..DRO L-0~ ..tJL\.TI'/0 DI: DECHt.'SCI MJ ALARIAL Ir FERÍCOO 1 7f... 198 D s o o, ~ a c 0\ID osmv -OHES lCOS DO L'fllS - INAHPS e lAPAS 

/CARGOS <:l R..,f. W~lCIM::tJ· SAL. J-1Ími-D· VE~(:l!-EN' SAL. MtNI!IO VENCII..f:N' SA.L MfNIM:l VEN'Cll-EN SAL. M:!rmO: VENCHEN' SAL.MÍNIJ.O ' 1NDICE DE DIFERENÇA. 
TOS MA.IÕ MA.IO 1976 TOS MAIÕ MA.IO 1977 TOS MAlÕ ~IO 197 TOS MA.IÕ MA.IO 197 TOS M!IÕ MAIO 1980 ~~~~~RiSEM 1976 e 112,so 1977 6 1.027,20 1978 

!ndic~ rel 
6 1.449,6 19?'1 ~r!.!~7;! . :útdice re1 

198( a 4.149,6c 
:fnd.ice rel. Índice re a mencs 

Sal MÍnimo Sal.Mí.nim(.. Sa.1.M!r.J.mc Sal.MÚlim Sal. tfurl.mo 

.4.gente Perta-
Iria - Ref .8 1~219,00 1,?1 1.581,,00 1,54 2.185,CO 1,51 ,3.059,00 1,45 4.7'7B,C<l 1,15 t,56 ~-J23,7T 

Dati1.Ógr~o 
Rvr. 16 1.801,00 2,52 2-341,00 2,28 J,2JO,OO 2,23 4-522,00 2,14 7.Cl5,CC 1,70 e, a: )..j02,6?' 

--· -·-·-· .. ·--· ... 
JGEN'IE .WMI 
N'IS'IR.LTIVO-
RE>f. 24 2.659,00 }.:2:.._ J.456,00 J, J6 4· 769,00 J,29 6.E76,oo 3,16 ll.C.4Jl,<O 2,51 1,22 ,S.t62., 
----- ---
JG • .A.DHINIS-
TRAl'IVO 28 
CHEFE SEçio 
D..Ll lll.l 4-23.3,00 5,94 5.502 00 5, 36 7.:592,0C 5,24 :U:.62B,OG _5,04 116.604,50 ~ L:!!... ~ 

-
.AG .!DMIN!S- ' mATIVO J2 I C HEI'>: DE 
SE:RVIÇO 
D.il lll..2 5.23Z,OO 7,34 6.801,00 t..,62 9. 385,00 6,47 lJ.lJS,W 6,23· 1;:!..,527,00 4.94 2,40 9.959,W. 

-
:lS - 47 8.173.,00 11,46 lD.624,0G 10,34 J4.661,00 lO,ll :;r:., 525,00 9,74 32. 070,0C 7,72 3,74 15.519,50 

-----·-'- f-------
DJ.S lOLl 
c/tiepres. ]J.2.00,CO 18,51 7.160,00 16,70 2.).680;00 16,JJ ).152,40 15,73 :. 799,2G 12,L,d 6,C:J 25,C2:.!,C8 

D. I..... i r.>! Dccre te D. Lei n' Decrete D.Lei r. I:' Dt:cretc.. D.ki n~ Decrct( D.Lc:i ní Decrete 
1.445/76 77.510/76 l. 525/77 79.610/77 1.604/78 Bl.615/78 1.E.60/79 83. J75/79 l. 732/79 81..671,/BC 

... 

Como se vê, para todos estes servidores houve decréscimo salarial, se 
comparado à elevação dos níveis de salário mínimo, que, por seu turno, nem 
sempre tem acompanhado a elevação do custo de vida. f: um exemplo de 
como o servidor público vem sendo espoliado a cada ano que passa. 

Por outro lado, fala-se muito num novo Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União, em SUbstituição ao atual, consubstanciado na Lei n"' 
1.711, de 1952. Esperamos que o que vier para a deliberação do Congresso -
se vier, pois há tanto tempo vem sendo anunciado - possa trazer em bojo 
substanciais mudanças que atendam os interesses dessa grande classe de tra
balhadores e não apenas medidas _superficiais, paliativas. Que nele estejam 
efetivamente inseridas normas que tornem o disciplinamento legal dos servi
dores públicos mais humanos. E que se encontre também uma solução ade
quada para os em disponibilidade, que não a pura e simples aposentadoria 
por tempo proporcional que não resolve propriamente a questão. 

Sr. Presidente, o atual Diretor-Geral do DASP ao assumir a sua pasta, 
em março do ano pasado, vinha para: 

"unificar, tanto quanto possível, os dois regimes jurídicos do 
servidor público; implantar um sistema complementar de aposenta
doria, 'pensão e outros benefícios; reformular a legislação sobre pen
sões especiais; definir a política sobre imóveis residenciais em 
Brasília; ... reformular a legislação sobre proventos de aposentado
ria, por tempo de serviço e invalidez; para avaliação e reformulação 
de legislação disciplinadora de critérios para aumento por mérito, 
progressão e ascensão funcional, tornando-os mais objetivos com a 
introdução de normas variáveis; ... a correção das discrepâncias ·que 
advém de regimes jurídicos diferentes e não coordenados; a minimi
zação das desigualdades dos regimes de aposentadoria anteriores e 
posteriores ao Plano de Classificação de Cargos; o estímulo à des
centralização no Serviço Público". (D. pco. 18-3-79 Coluna do Ser
vidor.) 

Sào_objetivos louváveis maS, a esta altura, já poderemos indagar se real
mente serão alcançados, e não ficarão apenas como promeSsas como as mui
tas que vêm sendo feitas através do tempo e não são cumpridas. 

A continuar este estado de coisas, os servidores públicos continuarão a 
sofrer os efeitos de uma política salarial injusta, sem ganhar o suficiente para 
o sustento digno de suas famflias, e enfrentando o constante aumento do cus
to de vida que corrói os seus parcos vencimentos. Eles continuam sendo um 
dos segmentos socíais mais espoliados do País. O Govei'no descarrega sobre 
eles pesados sacrificios, levando-os à fome, ao desespero e à descrença total 
em medidas que possam vir c-oncretizar anseios, reivindicações e aspirações 
legítimos. 

Sr. Presidente, mais uma vez deixamos registrado, nos Anais do Senado, 
a nossa palavra em favor dos funcionários públicos brasileiros. 1:. necessãrio 
que o Governo volte os seus olhos para eles, equacionando os seus problemas 
com objetividade, para que possam enfrentar as graves dificuldades da hora 
presente e consigam prosseguir na sua penosa tarefa de fazer fUncionar a Ad
ministração Pública, na construção de um Brasil mais dinâmico e mais prós
pero, que saiba repartir entre os que o fazem o fruto do esforço comum. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente Sessão, designando para a sessão extraordinária a 
realizar-se neste plenário, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

~l-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte~ 
riores sobre a Mensagem n' 191, de 1980 (n' 332/80, na origem), de 13 de 
agosto, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Renato Bayma Denis, embaixador do Brasil ju.n
to à República do Senegal, para, cumulativamente, exercer a função de em
baixador do Brasil junto à República de Gâmbia. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e·3o minutos.) 
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ATA DA 131~ SESSÃO, EM 11 DE AGOSTO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

PRESIDtNCIA DO SR. ALEXANDRE CO:STA 

ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena_- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - G_abriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa - Luiz Freire- Alberto 
Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Ag_enor Maria - Cunha Lima - Humberto Lucena - Aderbal Jurema
Marcos Freire- João Lúcio- Luiz Cavalcante-:- Gilvan Rocha- Louri
val Buptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- João 
Calmon - Moacyr Dalla - Alberto Lavioas - Hugo Ramos - Roberto 
Saturnino- Itamar Fnmco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral 
Furlan- Franco Montoro- OresteS-Qtiércia ·_Lázaro Barboza- Benedi
to Canelas- Gastão Müller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro 
Pedrossian --Saldaoha Derzi - Affonso Cam_a_rgo- José Richa- Leite 
Chaves- Evclásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Bros
sard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A lista de presença acusa o 
comp~1recimento de 54 Srs. Senadpres. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus i_oiciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !~>-Secretário procederá à leitura __ do Expediente. 

t !idv v seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES Nos 662, e 663, DE 1980 

PARECER N.0 662, de 1980 

Da Comissão de Economi_a. Sobre a Mensagem n.0 188, 
de 1980 _ (n.0 319/80 - na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal, seja autori-
zado o Governo do Estado da Bahia a elevar em ....... . 
Cr$ 7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e quarenta e 
seis milhões, ·quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e 
cinqüenta e wn cruzeiros e quarenta e quatro centavos), 
o montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador José IJns 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o senhor Pre
siden.te da República propõe ao Senado Federal seja autorizado o 
Governo do Estado da Bahla a elevar em Cr$ 1.146.~6,851,44 
(sete bilhõe-s, cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta 
e seis mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta e 
quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, 
mediante contrato de empréstimo junto ao Banco de Desenvolvi
mento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da HabitaÇão - BNH - destinado 
ao finan-ciamento da implantação de projeto para construç.ã.o e 
-aproveitamento da Barragem de Pedra. do Cavalo, naquele Estado. 

2. O valor do empréstimo cC>rresponde a 13.073.571 UPC, =
siderado C> valor nominal da UPC de Or$ 546,64, em :>bril de 1980, 
com as seguintes condições básicas: 

Características da operação: 
"A- Valor; 7.146.~6.851,44 
(correspondente a 13.073.611 UPC de Or$ 546,64, em abril/ 
80); 
B- Prazos 

J - de carência: 36 meses; 

2 - de amortização: 300 meses; 

C - Encargos: 

1 -juros de 4% a.a. sobre o saLdo devedor; 

2 - -correç-ão monetária: idêntica a das OR'TIN, trimes
tral; 

D - Garantia: vinculação de cotas do :trnposto sobre Cir
culação de Mercadorias; 

E- Destimii;ão dos recursos; Impla;ntação de projeto para 
"COnstrução e aproveitamento da Barragem de Pedra dt> 
Cavalo." 

3. Ao processo fo-ram anexados os se-guintes elementos e in
formações fundamental,s, indispensáveis para análise da espécte: 

a) Parecer dC> órgão financiador conc1ulndo que a operação 
sob exame é viável, econômica e financeiramente; 

b) Lei Estadua.l n. 0 3. 793 de 30 de "bri! de 11)80, "utorlzadora 
da opero.ção; 

c) El<posição de Motivos (n.0 1~8/80) do Senht>r Minwtro de 
Estado da Fazenda ao Exmo. SenhC>r Presidente da !aepúbilca, co
municando que o Con.selho Monetário Nacional, ao examinar o 
presente plelto, cC>ncluiu pelo deferimento do pedido na. forma do 
art. 2~0 daRes. n.0 93, de 1976, do Senado Federal; e 

d) parecer do Departamento da Divida !:nterna - DEDl!P -
f•worável ao pedido. 

4. Por força das dll;poslções contidas no artigo 2.0 da Reoo1ução 
n.• 1J3, de 1976, não se a;plicam os limites fixados no art. 2.0 da 
Res. n.• 00, de 7>5, ambas do Senado Federal, haja visto que os 
recursos a serem re.pa&ados provêm do Banco Nacional da !Habi
tação. 

5. lil a seguinte a posição da divida cC>nOOlida.da interna do 
pleitean·te: (Posição em 31-3-80) valor em Cr$ mil 

A - Intral!mite 

B - El<tralimite 

8.077. '158,8 mil 

7.3-'ltl.899-,9 mil 

C - Operação sC>b exame 

D = T<>tal Geral (A+B+C) 

7.146.536,9 mil GExtral!mlte) 

= ~ .õ98.195,6 mil 

6. "Levando-se em conta. entreta:n.to. os if,un.damenrtos para a 
análise sobre a ca.pac!dade de pagamento do postulante, teríamos 
a seguinte situação, em vista da receita arrecadada em 1979 e os 
limitoo estwbelecidos pelo art. 2.0 da Res. n.• 62/'215. 

DADOS RiELATIVOS AO BA:LANÇO DE 79 

Receita Arrecadada. 

D1 '-Total 
D2 - Operações de Crédito 
D3 - Líquida (D1 - D2) 

D4 - índice de Correção 
D5 - Receita Líquida. C<>rrigida (D3XD4) 

E - IL!mites Operacionais 
El -Montante Global (70% de D6) Item I 

E2 -Crescimento Real .Anual (20% de D5) item TI 

E3 - Dispêndio Anua.! máximo (15% de D5) item Ilii 
E4 - !Responsabilidade por tltulos (35% de D5) 

Item IV .................................... . 

Cr$ mil 

26.9m.000,8 

6.600.108,7 
20.291.171)2,1 

1,1047 

212.=.1178,8 

15.975.525,0 
4.664.435,7 
3. 423.326,8 

7.987. 762,5 

7. Com a operação sob exame, adicionada toda a divida. intra 
+ extral!mlte dC> Governo do Esl:,ado da. Ba.hla, com as ip!Lrcel"" 
ainda a !nte.gralizar (operação Já autorizada), os citados limites 
estariam extrapolados, atingindo os seguintes valores, não obstante 
tratar-se de uma ope~;ação extralimite: 

nem I Or$ 23.847.384,2 mll 
ltem II 
Item m 

= Cr$ 1.361 .. H7,4 mil 

= Cr$ 3.444.Gl9/5 miJ. 

6. Entretanto, do Mapa m- Apuração da Margem para In
vestimentos com Recursos Próprios (<Fonte: Baoen) conclul-oo: 

a) que o orçamento dt> pleitean·te para o presente exerclc!o é 
de Or$ 46.180.000.000,00 que deduzidas as operações de credito no 
valor de Cr$ 9.176.000.000,00 apresent11. uma receita Jlqulda de 
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Or$ 37.004.000.000,0 da qual, Cr$ 4.381.151.200,00- cerca de 
11,&4% - destinam-se a atender a investimentos com recursos pró
prios; 

b) que este ú1tlnw valor - Cr$ 4.381.1\51.200,00 - representa 
o total anual da poll.pa.nça estadua.l destinado à amortização dos 
empréstimos. contra.fdos (conslderads a !l,ivlda intra + extrallmlte 
+ operaçi\9 sob exa,me), poUI tendo em vista o cronogmma. de 
pagamentos num prazo de lO anos (·1900 a 1900), a maior parcela 
anual se dará em 1900, com o va.lor de Or$ 3 .444.®19,000,00; 

c) que o em.preMdlmento a que &e propõe o Elstado da IBa.hla se 
reveste de earáter reprodutivo, devendo produzir o retorno de parte 
do capital investido, através das rendas da. el<J)loraçáo dos ser
vlç.oo; 

d) que a margem de poupança real, considerado o item an
terior, fica . majorado em 50% (multlpllea.dor de 1,5), passando 
para Cr$ 1L.724.ac!6.800,00, elevando..se a margem para inves
timentos com recuriJOS próprios para Cr$ 8.rli89.1l26.800,00. Assim, 
achamos, baseado nos e1et.nentos fornecidos e pelo Banco Central 
do Brasil - DEDIP - que a as.Sunção do co,mpromis.so em pauta 
não irá acarretar maiores pressões nos próximos orçamentos do 
Governo do Estado da Bahia. 

9. Atendidas as exigências constantes nas normas vigentes, o 
disposto no Regimento Lnterno e o entendimento desta OOmissão 
para análise de projetos da espécie, opinamos favoravelmente ao 
pleito contido na presente Mensagem, apresentando, pa.ra. tanto, o 
segumte - -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.o 72, DE 19,8{) 

Autoriza o Governo da Bahia a elevar em ......... . 
Cr$ 7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e quarenta. e 
seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e 
cinqüenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos), 
o montante de sua divida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 l1i o Governo do Estado da B<>hia, nos termos dG art. 
2·.0 da. Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizado a elevar em Cr$ 7.146.536,851,44 (sete bilhões, 
cento e quarenta e seis milhões. quinhentos e trinta e seis mil, 
oitocentos e cinqUenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centa
vos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, j-unto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado da. Bahia. S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH -
destinado ao financiamento da implantação de projeto para cons.
trução e aproveitamento da Barragem- de Pedra do Cavalo, naquele 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Ba.nco Central do 
Brasil, no respe_ctivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

sala. da.s Comissões, 27 de agosto de 1980. - Roberto Sattlr
nino, Presidente em exercício - José J...ins, Relator - Orestes 
Quércia - Vicente Vuolo - Bernardino Viana - Alberto Silva. 

l\1ENSAGEM N.o 188, DE 1980, A QD'E SE REFERE O PARECER. 
Mensagem n.0 319/80, na origem. 

Excelentíssimos senhores Membros do Senado' Federal: 

Nos tennos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a 
honra de propor a Vossas -Excelências seja. autorizado o Governo 
do Estado da Bahia a elevar em Or$ 7.146.536.851,44 (sete bilhões, 
cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil, 
oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos) 
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa con
tratar empréstimo junto a.o Ba.nco de Desenvolvimento do Estado 
da Ba.hla S.A., este na qualida.de de agente !lnanceiro do Banco 
Nacional da. Habitação, destinado à implantação de projeto para 
construção e aproveitamento da. Barragem de Pedra. do oa.valo, 
naquele Estado, de conformidade com a. inclusa Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Esta.do da. Fazenda. 

Brasi!ia, 31 de julho de 1980. - João Figueiredo. 

no valor de Cr$ 7.146.536.851,44 (correspondentes a. 13.073.571 
UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 546,64, vigente 
em abrll/80), junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado da 
Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da. Habitação. 

2. Nessas condições, e_ em face do que preceitua o parágrafo 
único do artigo 2.0 da aludida Resolução n.0 93/76, tenho a honra 
de submeter a matéria à elevada consideração de Vossa Excelên
cia, a fim de que, se mer~edora de acolhimento, seja encami
nhada a.o SenadÇ> Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os pro
testos do meu mais profundo respeito. - Erna.ne Galvêa.s, Ministro 
da Fazenda.. 

BANCO CENTRAL O BRASIL 
Presidência 

Estado da Bahia - Pedido de autoriza,ção pa.ra. con
tratar operação de crédito prevista no artigo z.o da Reso
lução n.O 93, de 11-10-76, do Senado Federal. 

Senhores Conselheiros: 

Pretende o Governo do Estado jia Bahia c9ntratar, junto ao 
DESENBANCO - Ba.nco de Desenvolvimento do Esta.do da Baltla 
S.A., este na. qualidade de agente !inanceiro do Ba.nco Nacional da 
Habitação, uma operação de crédito de Cr$ 7 .l4ll.'536.85144 (cor
respondentes a 13.073.571 UPC, considerado o valor no.IDinal da 
UPC de Cr$ 546,64, vigente em abril/80), nos termos da. súmula 
anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 
2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado Fed.eral1 submeta o 
assunta à consideração de V. Ex.as, votando pelo seu encaminha
mento à Presidência da. República, com parecer favorável deste 
Conselho, para posterior envio àquela Casa do COngresso, se de 
acordo o Cbe!e do Poder Executivo. 
Anexo. 

Voto do Conselheiro 
Cla.rlos Geraldo Langonl 
Em 1.0 -7-80 

OPERAÇAO DE CRI!:DITO A SER CONTRATADA PELO ESTADO 
DA BAHIA JUNTO AO DESENBANCO- BANCO DE DESENVOLVI
MENTO DO ESTADO DA BAHIA S/ A, ESTE NA QUALIDADE DE 
AGENTE FINANCEIRO DO BANCO NACIONAL DA RABITAÇAO 

1. Características da opera.ção: 

"A- Valor: 7.146.536.851,44 (correspondente a 13.073.571 
uPC de Or$ 546,64, em abril/80; 

B-Prazos: 

1 - de carência; 36 ·meses; 

2 -de amortizaão: 300 meses; 

C -Encargos: 

1 - juros de 4% a.a. sobre o saldo devedor; 

2 - correção monetária: idêntica a. das ORTN, trimestral; 

D - Garantia: vlncula.ção de cotas do Imposto sobre Clr
culsção de Mercadorias; ~ 

E - DestinaçlW dos recursos: Implantação de projeto para 
construção e aproveitamento da Barragem de Pedra. do' 
Cavalo." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo DESENBANCO 

E.M. n.O 187 Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S/ A, a. operação 
Em 31 de julho de 1980. de crédlto sob exa.me é viável económica e financeiramente. 

EXcelentl.s.slmo Senhor Presidente da. República: 3. Trata-se de opera.ção a que, por força das dlsposições con-
tidas no a.rtigo 2.0 da Resolução n.o 93, de 11-10-76, do Senado 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 23-7-80, ao apre- Federal, não se aplicam o.s limites fixados no artigo 2.o da Reso
ciar o anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento lução n.o 62, de 28-10-7t5, da mesma ca.sa do congresso, haja vista 
do pleito do Governo do Estado da Bahia, no sentido de ser auto-
rizado, cozn base no que estabeleee 0 artigo 2.o da Resolução n.o 93, que os recurso.s a serem repassados: provêm do Banco Nacional 
de 11-10-78, do Senado Federal, a contratar operação de crédito ~da Habitação. 
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7~- Tendo em. vísta, entretanto: 

a) que o orçamento do pleiteante para o ano corrente prevê a 
realização de receita de Cr$ 37.0.04.000.000,00 (deduzidas as opera
ções de c:r;-édito), da qual cerca de _22~40% destina:m-se a atender a 
investimentos com recursos próprios; 

b) que o empreendimento a que se propõe o Estado da Bahia se 
reveste de caráter reprodutivo, devendo conseqüentemente, ensejar 
o retorno aos cofres públicos de grande parte do capital investido, 
a:través das rendas provenientes da exploração de serviços; 

c) que sua: margem de poupança real é bastante superior ao 
maior dispêndio relativo à divida contraída somado ao do financia
mento pretendido; opina o Departamento da Dívida Pública que 
a assunção do compromisso sob exame não deverá acarretax: ao 
Estado maiores pressões na execução orçamentária dos próximos 
exerci cios. 

8. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 2.0 

da precitada Resolução n.o 93, de 1976, o assunto deverá ser enca
minhado ao Conselho M_onetário Naciona:l e, posteriormente, à Pre
siãência da República e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe 
do Poder Ex e cu ti v o. 

4. De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pública, a situação geral da dívida 
consolidada interna do Estado da Bahia apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Dívida Consolidada 
ln tema 

I - Intralimite 

a) Em títulos 
b) Por contratos 
c) Por garantias 

- d) Outras 

II - Extralimite 

a) FDU 
bl FAS 
c) BNH 

III - Total Geral <I+Ill 

Posição em 
31-3-8G 

8. 077.758,8 

3 . 4188.785,6 
4. 538.973,2 

50.000,0 

7 . 373.899,9 

87.305,1 
7.285.594,8 

15.451.658,7 

Operação 
so-b exame 

7.146.536,9 

7.146.536,9 

7.146.536,9 

Cr$ mil 

Situação posterior 
à contratação 

pretendida 

8.077. 758,8 

3 . 488. 785,6 
4.538.973,2 

50.000,0 

14. 520.436,8 

87.305,1 
14.433 .131,7 

22.598 .195,6 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e extralimite, para efeito de anã
Use sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação: 

Cr$ mil 

Dívida intra Situação Limites e extralimite. Operação sob 
Posição A integralizar Exame posterior à. do art. 2.0 

em 31-3-80 contratação daRes. 62175 

M.G. 15.451.658,7 1. 249.188,6 7.146. 536,9 23.847.384,2 15.97'5.525,0 

C.R.A. 214.580,5 7.146. 536,9 7.361.117,4 4.564.435,7 

D.A.M. 3.424.149,5 20.170,0 3.444.319,5 3.423.326,8 

M.G. - Mont1mte global; C.R.A. - Crescimento real ,anual; D.A.M. -Dispêndio anual máximo. 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento do referido Estado (intra + extrallmite + operação 
sob exame), seriam ultrapassados os te tos que lhe foram fixados pelos itens I, n e III do citado artigo 2.0 
da Resolução n.o 62/75. 
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- Margem de invt:!stir.'l!ntos cé~ recurs,os prõ:;.rios correspon!!e a 11,84:! da receita ' 

pr1-vhta (dedwzidas as operações de crêGito); [ 
-Dispêndio anual m;~II!IO corresponde! a 44,07:; da marge11 di! poupança real. ! 
Contudo, e111 se tratando ~t fln;nchm('nto cuja aplicaç".;"o crrarã n!torno, temos a j 
C"onsidl'rilr que: · • I 
-~~~~r::~"~â~~~~: c;~;, :~í!.~~t~~~d:,~~a~~~ ic~~:~~e ,;~;~~~;~~;,~~~05 co~~ 

recun.os prôprlos para Cr5õ.289.226,8, c:~ correspondi:! a zz.~o: da reudta or · 
çada (dcdu:id~s u ope1~ções de cr-Cdito); - I 
-~- .. ·-·-- ... ~ ... -· ~-- -· . --~-·~ I da tllll"p de poupança n!"tl. 
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MAPÀ V 
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127.573 2 127.573 2 
372.834,1 372.83~.~ 

4.501 O 849.583 1 SS4.1St.,1 

D- HQKP~OXI .. CSA~O' 

1-10 81 

267.431,3 257.431,3 
r-·---·--· _?.67.431,3 _________________ ,267.431,3 

·I-· 

r-~O'JCI:\I«::ft 3.488.785,6~ 4.538.973,2 50.000,0 8.077.758,8 87 .305? 1 7.2:86.59li,S! 7.373.899,9 

3.855,5 745.526,2 7<t9.~B2 ,õ to- ,A().<r.<~~OS.o.HUArS 

/1.- NO ""E$!~1l!l<tl!de'O 1.144.650,9 1.523.915,8 s. 1oo·,o 2.674.666,7 

1,18_~·-~' 133.299,9 1J<l.li83 ,3 I 
2.673,2 512"';3-25~3· 514.99?~~51 

~~-5_0~9! 1 J4. J 36,_5 182.6'10,5 
1.09(;' 146,9 1.389.779,3 6. io<r:o -2~492.026.i 

2.990.225,1/ 5.281.j7G,6 67.040,0 8.338.641,7 · 91.210,4 10.446.454,5 10.537.66~,9 

1·19 81 
:lo[!) 82 
3. I? 83 
"·19 84 
:;. 1':) 85 
(1-19 85 
7-19 87 
8·111 88 
$'·1D 89 

10·19 90 
ll-10 91 
12 •19 92 
1~·19 93 

Ll.-_171 1~66, 711_ 1.032.131 .~ __ 15.8~0,0 2 .219.!\3!!,1 . ------- ____ 6.33~ ,2~-- 720. Hil,OJ _.726._495 .ZIJ 
1 __ 420 151,11_ 8B7.52o.~ __ 14.62:1,3 ·----- l.322.294,nl _____ 6.675,5 __ 737_.135,3 __ 71~:8!0~!/1 

473,•111,1/ 625.:107,Ci -·· 13 ~Ofi,7 _____ ,. l.l12 125,4 .. 6.9lJ5,9 __ 736_715,71 ]_13_.7p1,G 
~24.72:1,3 -- 5G7.449,3y-_12:.1%,7 _______ l_.504.3692 3 7.2~~~ ~~~l4==#~-:li!.·S 

-- s,ti-:Jt6.zos,B 10 973,3- 527 187,2 7.514,1 --~,~-~G4~,7 ~F-·ls~.fl t==.:- Jl,l/ -- 1\7.2.854,1 -- .322 :P.G2,2 7_732 ,0~--~0~216_,1_.1 __ 71l..:..9_:!§..!..3 
I - 8,1/ -J99.825,3 =- -- ----_ 399.833,1) 7:899,9 __ 6~_5_-!42,,_?1. 69~649~. 
r---· 8,111 ___ 315.343,1 ·-·· ... 315.351,2 -~·065,6 __ 6S~~~). 654.29~~:'1 
r--~.ltL22o,zJt,o =.:._ __ ---- ___ 22.o.b9 .. '. ~ a, t93,o ____ 633,507,7 r---r4t.7oo.!..~71 
r----s:11~151.301.7 _151.312,,8•\ _ ~.289,~ __ 622.43if,l bJã.l"lB, I 
~~ .. v. 143.'ioJ,s - t43.212,o.1 8.3ss,t __ 61?.22§_.o __ 62J.:i.E§:! 

' r---0:11E_ -~: -==::=-_ ---- --·· _[!.,1) i ,~.e~lco..., _1~5.e23,2 475.8~~·?_ 
i.\ r---a-,, , L.. .. ~-· ],111 ~~· 5..,9 __ 602:602,7 __ ,_lQ~~~~.~J. 

115 •19 
'"' f($. "'u~· --- .... __ /l ~, ~~!J,~_2l.§f?!?21,51 
>t~t<ICO '"~~ - \: J D -,-f:J;_-,--- --· _.L_ ________ _J 

(RCAC lt~~u~/ 

PARECER N.0 663, DE 1980 

Da. Comissão de Constituição e Justiça, sobjre o Prl<>
jeto de Resolução- n.o 72, de 1980, da Contisão de Economia, 
que '•autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em 
Cr$ 7 .146. 536.851,44 (sete bilhões, cento- e quarenta e seis 
milhões, quinhentos e tii.nta e seis mil, oito-centos e cin
qüenta e wn cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna". 

Relator: Senad-or Murilo Badaró 

Vem ao nosso exame, o· presente Projeto de Resolução, apre
sentado pela Comissão de Economia, como conclusão do seu pare
cer sobre a Mensagem n. 0 188, de 1980, do Sr. Presidente da !tepú
blica, que "autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em 
Cr$ 7 .14&.536 .851,44 (sete bEhÕ€s, cento e quarenta e seis milhé>es, 
quinhentos e trinta. e .seis mil, oitocentos e cinqüenta e um cru
zeiros e quarenta e quatro centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto ao Banco de Desenvolvim_ento do Estado da 
Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Hâibitação (BNH), destinado ao finanoiarhento da im
plantação de projeto para construção e aproveitamento da Barra
gem de Pe<lro do Cavalo, naquele Estado. 

2. Com a edição da Resolução n.0 _93, de 11 de outubro de 
1976, que alterou a Resolução n.O 62, de 1975, ambas do Senado Fe
deral, ficaram excluídas dos_ limites estabelecidos pelo art. 2.o da 
Resolução n.0 62/75, as operações de crédito contratada.s pelos Es
tados e Municípios com recursos provenientes do FWldo Nacional 
de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - FNDU; do Banco Nacional 
da Habitação <BNH); e, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social (FAS), pois são, oogundo o diploma legal acima citado, con
sideradas extralimites. 

3. Através da Lei Estadual n.0 3. 793 de 30 de abril de 1980 a 
operação foi autorizada e o conselho MonetàrLo -NãciOrial, em ses
são realizada em_ 25-6-80 manifestou-se pelo acolhimento do pleito 
do Governo do Estado da Bahia. 

4. No âmbito da competência regimental desta Comissão, há 
a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI. 
da Constituição; às normas legais vigentes (Resoluções n.oo 62, 
de 1975 e 93, de 1976); e, ao estabelecimento no Regimento Inter
no (art. 106, Item IIL 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramltagão 
da matéria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das ComlssÕ€s, 10 de seterr;bro -de 1980. - Aderbal Jurem.a, 
Presidente em exercício - Murilo Ba.daró, Relator - Helvídio Nu
nes - CWlha. Lima - Leite Cha:ves - Bernardino Viana - Lenoir 
Vargas - AIJ:uir Pint<> - Amaral Furlan. 

PARECERES N•s 664, e 665, DE 1980 

PARECER N.• 664, DE 1980 

Da. Comissão de Economia. Sobre ., Mensarem n.• 154, 
de 1980 (n. o 259, de 1980, .... casa de orfc<>m) dlo Senhor 
Presid.ente da Rei>úblic&, submetellldo à &prov~ do Se
nado Federal pTOpost& para. que seja a.utorizado o GO
verno do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em 
Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de 
_çruzeiros) o montante de sua dívida consolidada Interna. 

Rel&ror: Senador José Llns 

Com a Mensagem n.O 154/80, o senhor Presidente da Repú
blica, submete à deliberação do Senado Federal, o pleito do (){1-
verno do Estado do Rio Grande do Norte, que objetlva contratar, 
junto ao Banco do Nordeste do Bras!! S/ A, este na qua.llda.de de 
administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste 
(FUNDURBANO), a seguinte operação de erédito: 

"Características da operação: 

A-- Valor: Cr$ 144.000.000,00 

<correspondente a 335.821),81155 uro de Cr$ 428,80, em 
outubro/79); 

B .:_ Prazos: 

1 - de carência: 24 meses; 

2 - de amortização: 120 meses; 

C- Encargos: 

1 - juros de 10% a.a. 
2 - correção .monetária: de acord-o com a variação tri
mestral das ORTN (UPC); 
3 - taxa de administração: 1% sobre o valor de cada 
desembolso; · 
D - Gara.ritias: vinculação de quotas dO Imposto SObre 
Circulação de Mercadorias (ICM) ; 

E - Destinação dos rooursos: construção da 2.& etapa do 
Centro Administrativo do Estado1 em implantação na ci
dade de Natal (RN) ." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmen
te ao pedido, por considerá-lo técnica e financeiramente viável 
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não devendo os s_e_us encargos gerar maiores pressões na execução 
orçamentária dos próximos exercícios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas normas ope
racionais do FUNDURBANO e. terá grande repercussão ~cnico
administrativa para o &tado em_ questão. 

De outra parte, considerando todo o --endividamento do refe
rido Estado (Intra + Extralimite + operação em tramitação + 
operação sob exame) ainda assim ele ficaria contido nos :parâme
tros do art. 2.0 ,da Resolução n.0 62/75, do Senado Federal. 

Pelo exposto, acolhemo.-; a Mensagem~ nos termos do seguinte 

PROJETO J;>J;; <tESQLUÇAO N.0 73, DE 198{) 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Nor
te a. elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e qna.renta e 
quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consiladada interna.. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Governo do Estado do ruo Grande do Norte, nos 
tennos do art. 2.o da Resolução n.o 93, d·e 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal. autorizada a. elevar em Cr$ 144.000.000,00 
(cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar em
préstimo de igual valor, junto ao Banco _do Nordeste do_ Brasil 
S.A.., este na qualidade de administrador do Fundo de Desenvol
vimento Urbano do Nordeste (FUNDURBANOl, destinádci à con
tratação dá 2.• etapa da centro Administrativo do Estado, em im
plantação na cidade de Natal (RN), obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil_no respectivo pxocesso. 

Art. 2.<~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das COmissões, 27 de ago.sto de 1980. -Roberto Saturni
no, Presidente, em exercício - José Lins, Relator - Bernardo 
Viam.a - Vicente Vuolo - Orestes Quércia - Alberto SiiV2.. 

MENSAGEM N.o 154, DE !980, A QUE SE REFERE O PAR:EJCER 

(N.o 259/80, na origem)· 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, tenho a hon
ra de propor a Vossas Excelências seja autqlizado o GQvemo do 
Estado do ruo Grande do Norte a. elevar em Cr$ 144.000.000,00 
(cento e quarenta e quatro milhões de cru.ZéirosJ o mon~;t.nte_ de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de 
administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste 
(FUNDURBANO}, destinado à construção da 2.a etapa do Centro 
Administrativo do Estado, em implantação -na cidade de- Natal 
(RN), de conformidade com a inclUsa Exposição d~ Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 8 de julho de 1980. - João Figueiredo. 

do Brasil S.A., este na qualidade de administrador do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano do Nordeste (FUNDURBANO). 

2. Nessas 'condições, em face do' que preceitua o parágrãfo 
único do art. 2·.0 _ da aludida Resolução n.0 93/78, tenho a honra 
de submeter a matéria à elevada consideração de vossa E.xce
lêncl·a, a fim de que, se merecedora de acolhimento, seja encami
nhada ao Senado Federal. . 

Valho-me do ensejo para renovar a vossa Excelência os pro
testos do meu mais profundo respeito. - ~ane Galvêas~ lvilnis
tro da. Fazenda.. 

Esta;do do Rio Grande do Norte. Pedido de autoriza
ção pa.ra contratar operação de crédito prevista. no art. 2.0 
da Reso-lução n.0 93, de 11-10-'76,. do Senado Federal~ 

Senhores Conselheiros, 

Pretende o Estado da ruo Grande do No.rte contratar, junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de admi
nistrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste 
(FUNDURBANOl, uma. operação de crédito de Cr$ 144.000.000,00, 
correspondente a 335. 820,8955 UPC, cOn.slderado o valor nominal 
da uPC de Cr$ 428~80, eni outubro/79. nos termos da súmula 
anexa. 

2. Em_ face. do que preceitua. o pa.rágra.fo único do a.rt. 2.o 
da Resoluçao n.O 93,_ de 1,1-10-76, do Senadc Federal, submeto o 
assunto à consideraçao de V. Ex.a.s, votando pelo seu encaminha
mento à Presidência da República, com parecer favorãvel deste 
COnselho, ·para posterior envio àquela Casa do Congresso, se de 
acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Anexo: Voto do Conselheiro Carlos Geraldo Lang<:>nl em 
4-8-80. ' 

Operação de crédito a ser contratada. pelo Estado do 
Rio Grande do No.rte jwtto ao Banco do Nordeste do Bra
sil S.A., este na qualidade de Administrador do Fundo de 
Desenvolvinum:to Urba;no do Nordes~e (FUNDURBANO). 

Ca.racteristieas da <>P"ra.ção: 

A - Valor: Cr$ 144.000.000,00 (correspondente a 335.620,8955 
UPC de Cr$ 428,80, em outubro/79); 

B- Prazos: 

1 -_ de carência: 24 meses; 

2 - de amortização: 120 meses; 

C - Encargos: 

1 - juros de 10o/o a.a.; 

2 - correção monetária: de acordo com a variação trimes
tral das ORTN <UPCJ; 

3 - taxa de administração: 1% sobre o valor de cada de
semboLso; 

D_ - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a. Cir
culaça.o de Mercadorias (ICM) ; 

E. M. n.0 149 

E - ~ção dos reclU"SOS: construção da 2.a. etapa do Cen
Em 26 de junho de 1980. ~ ~i.mstratlvo do Estado, em Implantação na cidade de Na-

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-8(}, ao 
apreciar o anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendi
mento do pleito do Governo do Estado da Rio Grande do Norte, 
no sentido de ser autorizado, com base no que estabelece o art. 2.0 

da Resolução n.0 93, de 11-10-76. do Senado Federal, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 144.000.000,00 (equivalentes a 
335.620,8955 UPC, considerado o valor nominal da UPC de ..... . 
Cr$ 428,80, vigente em outubro/79), junto ao Banco do Nordeste 

2. Segundo o parecer ·apresentado pelo Banco do Nordeste 
do Brasil S.A., a operação de crédito sob exame é viável econômica 
e financeiramente. 

3. Trata-se de operação a. que, par força das disposições 
contidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10-76 do Senado 
F~deral, não se aplicam os limites fixados no art. 2.d da Resolu
çao n,o 62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso. haja vista 
que os recursqs a serem repassados provêm do Fundo de Desen
volvimento Urba11o do Nordeste (FUNDURBANO). 
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4. De acordo com o.s regl.stros do Departamento da Divida Pública, a situação geral da Q!VIda 
consolidada Interna do Estado apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Di~da cons<>lidada interna Posição em 
2:9-2-80 

I - INTRALIMITE 146.090,7 

a) Em tltulos 1,7 
b) Por contratos 143.618,2 
c) Por garantias 
d) putras 2.470,8 

II - EXTRALIMITE 720.498,6 

a) FDU 
b) FAS 168.4'51,0 
c) BNH 562.047,6 

866.>589,3 

III- TOTAL GERAL (1 +II) 

Operação em Operação sob 
tramitação exame 

1.399.237,7 144.000,0 

144.000,0 

1.399.237,7 
1.399.237,7 144.000,0 

-~---~ 

Cr$ mil 

Situa:ção posterior à 
contratação pretendida 

146.090,7 

1,7 
143.618,2 

2.470,8 

2 . 263.736,3 

144.000,0 
158.4>51,0 

1. 961.285,3 
2.409.827,0 

Setembro de 1980 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e extralimite, para efeito de 
ânálise sobre a capacidade de pagamento do postulante, teriamos a seguinte situação: 

Dívida intra e 
extralimite 
Posição em 

29-2-80 

Montante Global 866.589,3 

Crescimento real anual - 89.438,4 

Dispêndio anual máximo 146.132,2 

Operação em 
tramitação + 
operação sob 

exami' 

1.643.237,7 

313.125,5 

57.808,6 

Situação 
p"Osterior à 

contratação 

2.409.827,0 

223.687,1 

203.940,8 

Cr$ mil 

Limites do 
a.rt. 2.0 da 
Res.62/15 

2.860.671,9 

817.334,8 

613.001,1 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento do referido Estado (intra + extralimite + operação 
em tramitação + oper~ção sob exame), ainda assim ele ficaria contido nos parâmetros do citado art 2.0 da 
Resolução n.O 62/75. ~ 

7. Em face do que preceitua: o parágrafo único do art 2.o da precitada Resolução n.0 93, de 1976, o 
assunto deverá ser encaminhado ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da: Repú
blica e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 
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Com a contrataçõ:o do empréstimo sob exame, somadas as dividas intra11m1te, extral1m1te e as 
a posição perm~ece:ria enquadrada nos parâmetros das Res, 62/75 e 93/76. 

operaçÕJ.~ em. tramit~ 

~ú::~~t:·~0? 

PARECER N.0 665, DE 1980 

Da. Comissão de Constituição e Justiça sobre o Pro
jeto de Resolução ri. 0 • • de 1980, da Comissão de Economia, 
que "autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do No-rte 
a elevar em Cl'$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 

interna. 
Relator: Senador Belvídio Nunes 
Com o presente Projeto <'e Resolução, de autoria da douta 

COmissão de Economia, coroo conclusão dQ seu parecer sobre a 
Mensagem n.• 154, de 1980, do Senhor Presidente da República, fica 
o Governo do Estado do Rio Grande do Norte autorizado a elevar 
em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cru
zeiros) o mo;ntante- de sua dívida consolidada interna, a fim çle 
que possa contratar um empréstimo junto ao Banco do Nordeste 
do Brru;il S-A., este na qualidade de administrador do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano do Nordeste (FUNDURBANO), destinado 
à construção da 2.• etapa do Centro Administrativo do Estado, ~m 
implantação na cidade de Natal, naquela Unidade da Federaçao. 

2. O pedido de autorização foi formulado nos termos do pre
ceituado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n.0 93, de 
1976; do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não obser
vância dos limites fixado$ pelo artigo 2.0 da Resolução n.O 62, de 
28 de outubrQ de 1975, também desta Cli8a do Congresso NacionaL 

3. A autora da proposição esclareceu que todas as exigências 
de caráter técnico foram rigorosamente cumpridas numa perfeita 
compatibilização com as normas operacionais do FUNDURBANO, 
acrescentando, ainda., que o empreendimento terá grande reper
cussão técnico-administrativa para o Estado em questão. 

4. Por outro lado, constam dos autos do processo que a ope
ração foi autorizada pela Lei Estadual n.O 4. 932, de 30-4-80 e que 
o Conselho Monetârio Nacional, em sessão realizada erp. 25-6-80, 
manifestou-se favoravelmente ao acolhimento do pleito do Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte. 

5. Nessas condições, ver!flea-se que a proposição foLelaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, 
merecendo, por isso, o nosso encami.:o._harnento favorável, no que 
tange aos ru;pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. 

Sala das Comissões, lO de setembro de 1980. - Aderbal Jurema, 
Presidente, em exercício - Belvídio Nunes, Relator - Lázaro Bar
boza. - Leite Chaves - Boernaril_ino Viana - Murilo Badaró -
Lenoir Vargas - Allnir Pinto - Cunha. Lima - Amaral Fnrlan. 

I 

PARECERES Nos 666 e 667, DE 1980 

PARECER N.O 666, DE 1980 
Da Comissão de Finanças. Sobre o Ofício "S" n.0 24_, 

de 1980 (n.0 412/80 - na origem), do Senhor Governador 
do Estado. de São Paulo, solicitando autorização do Senado 
Federal para contratar empréstimo externo, no- valor de 
USS 50,0 milhões de dólares norte-americanos, destinado 
à Companhia Metropolitana de São Paulo - METRô. 

Relator: Senador Amaral Furlan 

Na forma do disposto no art. 42, item IV. da Constituição, o 
Senhor Gov·ernado_r do Estado d-e São Pau~o solicita ao Senado Fe
deral, a necessária autorização, para que possa aquele Estado con
tratar uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 
50,000,000.00 {cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), jun
to a um grupo de bancos a ser definido oportunam·en te, obedeci
das as normas e formalidades específicas para operações da es
pécie. 

2. O Ofício do Senhor Governador do Estado de São Paulo 
esclarece que a operação "se i~clui entre as previstas na proposta 
de apoio financeiro ao Plano de Investimentos para 1980 da COm
panhia do Metropolitano de São Paulo - METRO, conforme Ex
posição de Motivos Interminlster!al n.O 46/80". 

que 
3. Acrescenta o Chefe do Executivo do Estado de São Pàulo 

"O referido empréstimo externo~ juntamente com outra 
operação no valor de Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e ses
senta e sete milhões de cruzeiros). também prevista na Ex
posição de Motivos Interministeriai supramencionada e 
que deverá ser contratada junto ao Banco Nacional da Ha
bitação - BNH, bem como, ainda, adicionado às dota
ções orçamentárias do Estado virão compor a participa
ção do Estado de São Paulo no des-envolvimento das obras 
de construção da Linha Leste-Oeste do METRO para o cor
rente exercício." 

4. Os referidos recursos serão aplicados p-ela Empresa Metro
politana de Planejam-ento da Grande São Paulo - EMPLA.SA, que 
--conforme o mesmo documento -, .. incorporou a Empresa Me
tropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EM'IllJ /SP 
subrogando-se pois em seus direitos e obrigações, na forma do art. 
227 da Lei n.O 6 .404, de 15 de dezembro de 1976, r-ec_ursos ess~ 
que serão aplicados. na forma de aumento do capltal da Companhia 
do Metropolitano 'de São Paulo - METRó, empresa na qual seus 
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principaiS acionistas, além do Estado de São Pãulo, compreendem 
a Prefeitura Municipal da Cidade de São Pauro c a ·República Fe
derativa do_ BrasU, .que igualmente deverão participar daquele au
mentq ,de capital''. 

5. Os -recUrsos a serem aplicados pe~a Companhia do Metro
politano_ de ,São-_:rauJo, no pr·es·ente ex~r~ício, dentro das reais con
dições ecónôm"icas· e financeiias do ,Pais,- possibilitarão, em breve: 
a operação dos novos trechos da Linha Leste-Oeste. permitindo 
maior integração ehtre as linhas· de transportes col~tivos: ónibus 
urb~nos, ·suburbanos e· cidades adjacentes. 

6. O aparte- finãliCeiro monta Cr$ 7.405,3 milhões, com re-
cursbs viabilizados pelo Governo Federal, com as especificações 
seguint€s: 

·~a) Aporte Direto de ltecursos- Cr$ 1 .. 500 milhões, a títu
lo de ~ubscrições de ações pelo Governo Federal através da 
EmpreSa Brasileira de Transpo~tes Urbanos ---:" ~BTU, dos 
quais Cr$ 736,6 milhões pertinen~·es a r·ecursos do Progra
ma· de Mobilização Energética - PME e Cr$ 763,4 mi

·lhões provenientes do Fundo de .Desenvolvimento dos 
Transportes Urbanos __._ FDTU, destinados a execução de 
obras civis; 

b) 'AVa'is da úiiiã.o - aval da União, no valor d·e Cr$ 
1.385,9 milhões para financiamentos de iJTiportação d·e bens 
consignados 'à Companhia; -· aval da União, no total de 
Cr$ 4. 519,4 milhões para· Cmpréstimüs externos em moe
da, a serem tomados pelo Gov.erno do Estado e ~o Muni
cípio d-e: ~ão Paulo, e~ valores de US$ 50 milhões e US$ 40 
ínilhôes,- respe'ctiva:mente, para participação ·no capital da 
einprêsa' 1 eSses' ·empréstimos externos·, -em moeda, constam 
do Or~amento da SEST/Recursos Ext€rnos." 

7. d METRo - _SP ~onta'râ. cbm Inãf.S oS seguintes f~;nancia-
ménios.: · 

a) Agência.Espec,ial de Financiamento I~dustrial- FINAME = 
Cr$ 1. 72().8 m!ihões; 

bl 'FlnirnC!'adora" de ·Estudos e Projetas - FINEP = Cr$ 73.1 
m!lbóes"' · · 

c) ·~anoo N<1-"ional da 'Ii.ab\ta>ã.o Coonta de. çapital da, com
naJ;tllia) . = Cr$ 667. wll!)ões,. 

8. Para completar a programa de viabilização de dispêndios, 
para 1980, lf ~x~iç:,ãq .. P:y Motivos. n.0 046/80- conclui:. 

<f.,As ·demais .. fol').te.s de recursos _são receitas. operacionais e 
não opera'clonais do próprio :METRô - SP e mais trans
ferilncia.s dlreta.s para a portes de capital_ do Estado . e do 

'Mim!cíp!o de São :Paulo, ai incluídos Cr$ 800 milhões do 
Governo do Estado e· Cr$- 100 ·milhões do· Município ·de São 
Pàtilo vfriCúlados ·ao Programa· de Mobilização Energética 
~~J.~CO;IJ.!ºrme .estabelece o § 3.0 do. ~t, ,6.0 . do.l!}ecy-~to
lei n.o 169, de 2-8-79, além de CrS 439 mil!)ões de desta
que de recursos orçam.entários do Município." 

9. Em contrapartida, o METRO - SP propõe atingir as se-
guintes metas, no presente exercício: 

a) Linha Leste-: Oeste 
- Inicio de ope-ração da Estação Pedro II, em maio de 1980; 

- Entrada em operação do trecho Sê-Bresser, em julho de 
1980; 

- Continuação das obrãs das Estações República e Anhag.abaú 
e da interligação Brás/Roosevelt; 

- Conclusão da obra bruta e início de acabamento e monta
gem dos sistemas do trecho Bresser-Tatuapé, visando o iníciO de 
operação em setembro de 1981; 

- Início das desapropriações no primeiro semestre de 1980, 
visando o início das obras ·no segundo .semestre, do tr·echo Tatua
pé-Itaquera; fPenha) 

- Inicio da segunda etapa do Pátio Itaquera e das obras mí
nimas necessárias para recepção e teste dos trens "cabeça de sé
rie" no segundo semestre de 1980; 

- Inicio das obras e serviços do prolongamento Oeste-Santa 
Cecília-Marec!)al Djeodoro; 

b) Linha Norte-:Sui 

- C_onclusão da montagem e testes dos sistemas necessários 
do Estacionamento P<lulista; 

- Desapropriações, demolição e início da obra bruta do pro
longamento _Norte da Linha Norte-SuL 

c) Terminal Rodoviário Ti e tê 

- Conclusão da obra bruta e Início do acabamento e monta
gem de si~_tem~. visando o inicio de operação em março/81. 

10. rDentro de uma politica d-e gr:adativa lfquidação de com
promissos externos adotados pelo Governo Federal, tem sido en
viadas propostas de operações externas vinculadas às Companhias 
dos Metropolitanos de São Paulo e do Rio de Janeiro, realizadas 
pelas respectivos Estados e Municípios. Tanto assim que, conforme 
o Aviso n.0 433/80, anexo, o Senhor Ministro de Estado do Planeja
mento frisa que os mencionados recursos correspOnderão a aporte 
de capital do Estado à Companhia do Metropolitano de São Pau
lo - METRO - SP, devendo ser utilizados s-omente para liquida
ção de compromissos externos no corrente ano, não estando, p:or
tando, disponíveis para outros gastos, como previsto na exposição 
de Motivos Interministerial n.0 46/80, de 4-3-8.0". 

!L Consta no documento n.0 7 _do processado a posição da 
divida ext€rna do Estado de São Paulo (Em: 30-6-80) -Vide Qua
dros e I e II.. 
(:!) Total da Dívida do Tesouro do lEstada 
(2) Total dos Financiamentos (Organismos 

Internacionais) 
Total Geral (1+2l 

US$ 261,614,287.00 

US$ 29,442:181.00 
US$ 291,056,468.00 

____ ..... ---·····-·--·-------------·-----·-----·-----------
QUADRO I 

1:.:: •,.• •. r.r:•tr, o~···' 
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us$ e~•· n.:. 287 ,oo 
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QUADRO II 

(:.,',;i':f:~ !1:1 1-:$!'/<l.>:.J.!.\T, !)';; 'J':·,Ci-i')fJ:X;L\ 
r;;;.'<.'::;· - 00/::i/..:"l"l~J 1993 1 

·('I. l'::>'f,(: ~..;.;;...., !~ !-~\l;,.m "~·~;.'<i::; ns: F..5'tn\.Q!'·.!> 
o::.:- (H;:;s;ol~6) US$ 3.ti.Jf!.t,J4,00 1988 5 

~ WJ'l:·'..\ n~ l>J .. \.<::':f>.~l~·.!.~:iO DE Ji!:»A 
P.""J~t: - (1':1~6/al "' o:~/6tl} US$ 1Lti.90.114.00 1986 2 à 4 

(2) l!S$ 29.~4::!.181.00 

(1) + (2) US$291 .056.46B.00 CR$ 15.226.(•19.173 ,C:O 
-----·-~ 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

12. Para a amortização do principal e juros no corrente ano o total estimado é de USS 171,6 milhões, sendo 
que para: o 2.0 semestre estão programados dispêndios de USS 77,658 milhões, assim discriminados: Princi
pal = US$ 53,130; Juros US$ 24,520 milhões. Vide Quadro III. 

13. Para fazer face_ a esses encargos foi contratada uma operação de empréstimo por conta do Município de 
São Paulo, no valor da operação de US$ 40,0 milhões, que somada com a presente proposta irá atingir o mon
tante de US$ 90 O milhões, exclusivamente para atender o serviço da divida Estado, inclusive as do Metropo
lltano de São Paulo. 

QUJ'.DRO III 

Fonte: Secretaria .da Fazenda do Estado de São Paulo 

'!':'.m"'J..fN:O 

77.6SS 
9.5.993 
~1. 303 
.)(;. :fJ[,. 
n. 1os 
27.83~ 
.:')..(o:;;!) 

l'S. :!M 
F• '"C: 1oi:;;2 

OCSERVAÇ!!:ES 

O v.:tl~ c:b <:t..""):> ~ 19ê0 ~fe 
:n::=-re ~ f.'G<;;-"'.."'X'~~~s r::~·::.::.<.".':'i::s p.:!.:':i 
o 29 sc::-c:.t:-c. o tot..-"':1 é:) ~}~ é c.:·:.!. 
r.ud:> aa 05$ l7lr6 r:ü.l.!:Z..c..,-. C-;: do!Mt.'.:i'7 

14. Para atender as disposições do Regimento Interno e da legislação pertinente, foram anexados ao pro
cessado os seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n.0 2.373. de 27 c!€ junho de 1980, autorizando o Estado a contratar u~1o opera
ção de crédito externo até o valor de USS 50.0 milhões; 

b) Aviso n.o '434, de 26 de maio de 1980. da SEPLAN, reconhecendo o caráter prioritário da opera
ção e a capacidade de pagamento do Estado; 

c) Exposição d·e Motivos n.0 170, de 17-7-80, do Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda. favorável, enviada ao Senhor Pre
sidente da República, propondo o seu en-caminhamento ao Senado 
Federal, para os fins do art. 42. Item IV, da ConstituiçãO; 

d) Oficio (FIRCE - n.O 80/0961 do Departamento de Fiscali
zação e R<'gistro d.e Capitais Estrangeiro-s, credenciando a opera
ção E:'m pauta. conforme atribuições conferidas pelo D::!cf.eto n.0 

65.071, de 27-8-69 e pelo Decreto n.0 84.128, de 29-10-79. 

e) comportamento da divida Estadual (Interna e Externa>. 

15. O exam.r das condiçõ·es crediticlns da opc_ração será efe
tuado pelo Minist&rio da Fazenda. c-m articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1.0 , inciso II do Decreto n.0 

74.157. de 6 dE' junho de 1974. aso:im que apresentada a respectiva 
minut~ de contrato com o grurfo--financiador. 

16. No caso. foram cumpridas as ex1gencms do Regimento 
Interno 1 art. 403. a !incas a. O, e c 1. Assim opinamos favoravel
mente a. so;icitação, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 74, DE 1980 

Autoriza. o Governo do Estado de São Paulo, a reali
zar operacões de empréstimo externo .no valor de ~SS 
50,000,000.00 (cinqüenta milhúes de dólares) destinado à 
Companhia do MetroJlolitano de São Paulo. 

O Sf'n::\do FC'd~ral r_e::;_olv·e: 

Art. 1.U E o Governo do Estado de São Paulo autoriz?-do a 
r<>nlizar. corn n. garnntia da UniâD. uma operação de cmprestln~o 
extNno no valor de USS 50.000.000.00 lcínqiicnta mHhões .de do
l~!.:f'S nortc-am<"ricnnosl ou o equivalente <'m outras moedas. de 
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principril, fy.nto a grupo financiaOOr ·a st>r indfço.,Jip -sOb ,a_ Wienta
cão do Mlni;s,tério da F::t7.C'ncta,' e do Banco Centra~ do Brasíl, des
tinado. ao a porte de, capital clÕ EstadO de s-&õ Paulo ,à Com'panhia 
do M(>tropolitano de Sii.o Paulo - METRô - SP, obj.::-tivando via
bilizai o Progr'ama·;·dr:' InvestimentoS .cta Companhia 'para ·o pre
sente· _cxcrcicio. 

Art. 2.0 . A opcrnção realizar-sc-á nos termos apTovados pelo 
Podf'r Exe'c.uHVo Fede-tal. inclvsivc o exame-· dns condiçõt-s: credi
tíciaS· da opernção a ser cfetuado p('lo Ministério da 'Fazenda, em 
artirt:tla'Ção -c·Dm o Banco CC'11tral do Brasil. nos t-('rm'os dO ~rt. 1.0, 
item .~r:· do~· Decreta n .. ~. 74.157, de> 6 de_ j1_1T;Ihf') ·.tl~ _ l,fJ74. bTJ~dlccidas 
as d-€'mais e-xlgên~i{ls {los órgãos C.ne~rrr,egn.do_s da ·C"XC'cuçã_o da po
Jítica:·econó.rrt-ico-·Jitlnt1Ceiro. do GOVC'tno .Federa[' P.: ainqa, o d~s
posto ~na Lei Est~dúnl n.0 2 .373. de 27 de junho de 19,ao. 

A"tt.,.3.o- E.stn. Resoluç-ão pntra cm vigor_ na data~ de, st;Ia pu
blicac;-fi.Q... 

Sala daS Cor:pis.o:;õÇJS. 4 de . ."i·Ctcmbro de lü80 . .:_... Cunha Lima, 
Prcsid<'nt-e-.- Amaral J::urlan, Rf•lat.Ql: t\Honso Ci_margo·---:- Men
des Canale - Satdánha Derzi ·- Jo.ão. Lúcio -.1\'lauro Bertevides 
- Raimundo Parente - Tancredo Neves. 

DEG/Ofíclo n.0 412/80 - CG 
A Sua Excelência o 8enhor 
Senador Luiz Viana Filho 
Dlg'nissimo Presidente do 
Senado Federal 
Brasília - DF 

Senhor Presidente: 

Ofíelo n.0 S/24, de 1980 
São Paulo, li' de agosto de 1980 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para expor 
e solicitar o que .segue: 

O Governo do Estado de São Paulo pretende a contratação de 
empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta mi
lhões de dólares norte-americanos), a ser efet-uaçio junto a um gru
po de bancos a ser definido oportunamente, obedecidas as forma
lidades compatíveis junto às autoridades mone_tãrias do pais, ope
ração essa que se inclui entre as previstas na proposta de ~apoio 
financeiro "ao Plano de Investimentos para 1~80 da _ Corp.panhia 
do Metropolit-ano de São Paulo - METRO, conforme Exposição 
de Motivos Interminister!ªl n.O 46/80, datada de 4 de março de 
1~-80, devidamente aprovada pelo Ex.ç:elentíssimo Benhor Presidente 
da República. 

O referido empréstimo externo, juntamente com outra __ ope
ração no valor de Cr$ 667 .OQO.OOO,OO (Seiscentos e sessenta e_ sete 
milhões de cru2:eiros), também prevista na Exposição de Motivos 
Interministerial supramencionada e que d-everá ser cont:rata_da 
junto ao Banco Nacional da Habitação ----:--:..BNH, bem como, ainda, 
adicionado às dotações orçamentárias do Estado virão compor a 
participação do Estado de São Paulo no desepvolvime_nto das obras 
de construção da Linha Leste-Oeste do METRO para o corrente 
exercício. 

Tais recursos serão aplicados através da Empresa Metropolíta
na de Planejamento da Grande São Paulo - EMPLASA, que in
corporou -a Empresa Met~opolit.ana de Transportes Urbanos de São 
Paulo - EMTU/SP sub-rogando-se pois em s.eus direitos e obriga
ções, na forma do artigo 227 da Lei n.0 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, recursos esses que serão_ aplicados na forma de aumento 
do eapltal da Companhia do Metropoi!tano de São Paulo - ME
TRO, empr-esa na qual seus principais acionlstas, além do Estado 
de São Paulo, compreendem a Prefeitura Municipal da cidade de 
São Paulo _e a República Federativa do Brasil, que igualmente de
verão participar daquele aumento .de capital. 

Desbarte, a soma dos recurrsos a serem aplicados pela com
panhia do Metropolitano de São Paulo - 11ETRO, no d~correr des
te exercício, incluidas as aplicações na form_a_ de aumento de ca
pital que deverão ser feitas pelo Governo Federal, Governo do 
Estado e Prefeitura Municipal de São Paulo, possibilitará a exe
cução dfls obras daquela Companhia para 1980, já devidamente 
equaclonadas dentro das atuais- condições econômic~s e financeiras 
do país. 

O mencionado programa de obras da Companhia do "Metro
politano de São Paulo - METRô, para o corrente exercício estabe
l~ce investimentos que desde logo resultar~o em grande benefício 
para a população e para a economia do Estado e do País. um·a vez 
que permitirão breve entrada em operação de novos trechos da 
Linha Leste-Oeste. com maior integracào entre as diversas -linhas 
de transporte~ coletivos de intensa utilização. nelas incluídas a in
tegração com ônibus urbanos, suburbanos e linhas férreas de su
búrbios e cidades adjacentes. 

Aliãs, dando outros_ esclarecimentos e fundamentos no pre
sente, apraz-me encaminhar a Vossa Excelência cópia da Exposi
ção de Motivos que acompanhDu o Projeto de Lei n.O 159/80, hoje 
convertido na Lei Estadual n.0 2_.373. de 27 de junho de 1980. que 
autorizou este Poder Executivo a contratar as oueracões retro 
mencionadas. · · 

No que se refere à at.ual posição da divida do E::, lado segue C'm 
·anexo-_ quadro demonstrativo da capacidade de endividamento 
interno do Estado em face dos limites fixados pela Resoluç-ão n.0 

S2 -e 93 desse Senado Federal. bem como posição dos compromis
sos decorrentes de empréstimos contratados no Exterior. 

Outrossim. tenho a honra de __ encaminhar a Vossa Excelência 
cópias xerogrâficas dos documentos rE-lativos à contratação pre
tendida p-elo Estado dentro das normas vigentes para a contrata
ção de empréstimos externos: os quais. juntamC'nte com os demais 
documentos jâ mencionados. estão assim relacionados: 

- AutoriúiÇão do ExceJerit{s~SimO 'senhor Pr"es"idcnt.e da RC'pú
blica na Exposição de Motivos n. 0 170 do Ministério da Fazenda, 
para o Governo do Estado d-e São Paulo dirigir-se ao Senado Fe
deral- Doe. 1; 

- Exposição de Motivos Intermini.stcrial n.0 46/30. de 4 de 
marco de 1980 aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República - Doe_. 2: 

- Exposição de Motivos do Pod'er Executivo Estadual que 
acompanhou o ProjC't.o de Lei n.0 159/80 - Doe. 3: 

- LeL Estadual n.0 ·2.373. de 27 de junho de 1980- Doe. 4: 

- Aviso de Prioridade expedido 11da Secretaria de Plnne-ja-
mento da Pre.sictencia da _República ·- Doe. 5: 

- Posição da dívida interna do Estado de São Paulo. ('ffi 30 de 
jun11~ de 1!)80. face aos limit.rs de endividamE'nto fixados pf'las 
Re~oluçõcs n.()s 62 e 93 do Senado FE'dernl - Doe. 6: 

---: Posição de Dívida..:; Externa do ~.Rtado de São Paulo. em 30 
de- junho de 1980. Doe. 7; 

- Credenciamcnto dado pelo Banco C('ntrnl do Brasil parn 
os fin~ do artigo 42, item IV. in fine dn Con.-;;ttiuiçfto FC'dcrnl _ 
Doe. 8. 

Diante. do exposto. venho solicitar de Vossa ExcC'lCnci.:t. nos 
U:rmos do ttem IV do artigo 42 da Constitui~ão Fed{'ral. nlltoriza
çao para n Ct?nt~ataçà? do empréstüno externo. no valor de 
uss 50.000.000.00. - --

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os 
meus cordiais cumprimentos. - Paulo Salim Maluf, Governador 
do Estado. 

E.M. n.• 170 iEm, 17-7-80 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

O Estado de São Paulo pretende contratar empréstimo exter
no, _?O valor de ~té 1!5$ 50 milhões, de principal, ~om a garar1tia da 
Uniao, para aphcaçao no Programa de Investimentos da Compa
nhia do Metropolitano de São Paulo - METRO. 

2._ Quanto aos aspectos formais p:r:_évios, requeridos pela le
gislaçao pertinente, para a concretizaçao do empréstimo, foram 
satisfeitos os seguintes: 

a) foi promulgada a Lei xi.o 2.373, de 27 de junho de 1980 au
torizando o Estado a contratar crédito ext_erno até o valor de' US$ 
50 milhões; 

b) foi reconhecido o caráter prioritário da operação e a capa
cidade de pagamento do Rstado, pela Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República, conforme Aviso n.O 434, de 26 de 
maio de 1980; 

c) foi expedida credencl!>l, pelo Banco Central do Brasil -
(FlRCE), para atendimento do díspo.sto no Artigo 2.0, Inciso I, do 
Decreto n.O 6>5.071, de 27 de agosto de 1969, e no Decreto n.• 74.157, 
de 6 de junho de 1974. 

4. O exame das condições creditícias da operação será efe
toodo pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do_ Brasil, nos térmo.s do Artigo 1.0 , inciso II, do Decreto 
n.O 74.1'57, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respec
tiva minuta de contrato. 

5. _ Assim, tenho a honra de propor a Vossa Excelência seja 
o Estado de São Paulo autorizado a dirigir-se ao Senado Federal, 
para os fins previstos no Artigo 42, Item IV, ln fine, da Constitui
ção FederaL 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos do meu mals profundo respeito. - Emane Ga.lvêas, 
Ministro da F'azenda. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Exposição de Motivos: 

N.O '170, de 17 de julho de 1980. Autorização ao Governo do 
Estado de São Paulo para dirigir-se ao Senado Federal a fim de 
obter na forma. do disposto no item IV do artigo 42 da. Consti
tuição, permissão para realizar empréstimo externo, nos termos da 
presente Exposição de Motivos. "Aprovo: Em 22-7-80". 

E.M. n.0 4&/80 

Em 4 de março de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa 
Excelência proposta de apoio financeiro do Governo Federal ao 
Programa de Dispêndios Globais da Companhia do Metropolitano 
de São_ Paulo - Metrô - SP, para o corfente ano. 

2. A orientação básica seguida se harmoniza, em essência, 
com as diretrizes governamentais de c-ontinuar proporcionando 
meios e condições para o atendimento das necessidades de trans
porte coletivo e de massa nas regiões metropolitanas, tendo pre
sente a meta n1acroeconômica de redução de pressões inflacio
nárias no ano de 1980. 

3. o presente apoio financeiro monta a Cr$ 7.405,3 milhões 
contemplando recursos direta e indiretamente viabilizados pelo 
Governo Federal, conforme especificações a seguir: 

a) Aparte Direto de Recursos - Cr$ 1. 500 milhões, a título 
de subscrição de ações pelo Governo Federal através da Empresa 
Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, dos quais Cr$ 73a,6 
milhões pertinentes a recurso_s do Programa de Mobilização Ener
gética- PME e Ci"$ 763,4 m1lhões provenientes do Fundo de De.5.en
volvimento dos Transportes Urbanos - FDTU, destinados a exe
cução de obras civis; 

b) Avais da. União - ava! da União, no valor de Cr$ 1.385,9 
milhões para financiamentos de importação de bens consignados 
à Companhia; - aval da União, no total de Cr$ 4.519,4 milhões 
para empréstimos externos em moeda, a serem tomados pelo_ Go
verno do Estado e do Município de São Paulo, em valores de 
US$ so· milhões e US$ 40 milhões, respectivamente, para participa
ção no capital da empresa; esses empréstimos externos, em moeda, 
cons~...!.m do Orçamento da SEST/Recursos Externos já aprovado 
por Vossa Excelência conforme despacho exarado na E.M. núme
ro 7180-R-CDE, de 6 de fevereiro de 1980. 

4. Além desses recursos, o Metrô - SP contará com finan
ciamento Interno de bens, no total de Cr$ 1. 720,8 milhões da 

Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME e Cr$73,1 
milhões de empréstimo da Finan_ciadora de Estudos e Pro .i etos 
-· FrnEP. OUtrossim, o Banco Nacional da Habitação - BNH, 
deverá realizar empréstimo para o Governo do Estado de São 
Paulo, no montante de 1.213 mil UPC, equivalente a Cr$ 667 
milhões, como participação à conta de capital da Empresa. 

5. As demais fontes de recursos são receJ.tas operacionais e 
não operacionais do próprio Metrô - SP e mais transferéncias dire
tas para apertes de capital do Estado e do Município de São 
Paulo, ai incluídos Cr$ 800 milhões do Governo do Estado e Cr$ 100 
milhões do Município de São Paulo vinculados ao Programa de 
Mobilização Energética - PME, conforme estabelece o Parágrafo 
3.0 do Artigo 6.0 do Decreto-lei n.0 169, de 2-8-79, além de Cr$ 439 
milhões de destaque de recursos orçamentários do Município. 

6. Assim sendo, o Metrô-SP poderá viabilizar um Programa 
Global de Dispêndios de Cr$ 17.041,3 milhões, com a seguinte dis
criminação de usos e fontes: 

usos 
Despesas de Capital 

Invesitmentos ...... , .... , ...... ~- .............. . 

Cr$ milhões 
14.424,2 
10.959,4 

Amortizações e En_cargos Financeiros ............ ------ 3.216,7 

Outras Despesas de Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,1 

Despesas Correntes ................................ . 

Pessoal e Encargos Sociais ..................... . 

Outros Custeios ··-········~~~-·~--·--~---~~--····· 
Total de Dispêndios ............ _ ............... -.-· ... . 

2.617,1 

1. 675,5 

941,6 
17.041,3 

FONTES 
De Responsabilidade da. Companhia 

Receitas Operacionais e não Operacionais __ -
Empréstimos internos vinculados à aquisição de 

bens e serviços ............................ . 
Financiamento de importações de bens e serviços 

Participação no Capital Social ................ - ..... . 

-União ..... ···············-·················· 
)l:BTU /FDTU •.•.••.•...•..••••.•••.••••.•••• 

EBTU/PME ······-·························· 
- Estado de São Paulo: ...................... . 

a) Recursos do Estado - PME . ·-· .......... . 
b) Operações de Crédito Interno - BNH ( 1.213 

mil UPCl ................................ . 

c) Operações de Crédito Externo - Moeda 
tuS$ 50 milhões! 50x50.216 = ......... . 

- Município de São Paulo: ................... . 
a) Recursos Orçamentários ............... ·-·. 

b) Operações de Crédito Externo - Moeda 
(US$ 40 milhões) 40x50.216 - .......... . 

- Recursos do Municipio - PME ............ . 

Saldo de 1979 (Resolução 479) ............... -· ... . 

a) :Município de São Paulo ...... ~ .... _ .......... . 
b) Estado de São Paulo ........................ . 

Total de Usos ..... - ..............................•.. 

4.667,1 

1.487,3 

1. 793,9 

l.S85,9 

8.02M 

1.500,0 

(763,4) 

(736,6) 

3.977,8 

(800.0) 

1667,0) 

(2.510,8) 

2-547,6 
(439,0) 

(2.008,6! 

(100,0) 

4.348,8 

),.444,0 

2.904,8 

17.041,3 

7. Com o volume de investimentos acima referido, o METRO 
- SP poderá alcançar os seguintes objetivos físico-operacionais: 

a) Linha Leste-Oeste: 
- Início de operação da Estação Pedro II, em maio de 1980; 

- Entrada em operação do trecho Sé-Bresser, em julho de 
l980; 

- Continuação das obras Estações República e Anhangabaú e 
9~ __ interligação Brás/Roosevelt; 

- Conclusão da obra bruta e início de acabamento e monta
gem dos sistemas- do trecho Bresser-Tatuapé, visando o início de 
operação em setembro de 1981; 

- Início das desapropriações no primeiro semestre de 1980, 
visando o início das obras no segundo semestre, do trecho T3.1tuapé
Itaquera; (Penha! 

- Início da segunda etapa do Pátio Itaquera e das obras mi
nimas necessárias para recepção e teste dos trens Hcabeça de 
série" no segundo semestre de 19-80; 

- Início das obras e serviços do prolongamento Oeste-.Santa 
Cecilia-Marechal Deodoro; 

b) Linha Norte-Sul: 

- Conclusão da montagem e testes dos sistemas necessários 
do Estacionamento Paulista; 

- Desapropriações, demolição e início da obra bruta do pro
longamento Norte da Linha Norte-Sul. 

c) Terminal Rodoviário Tietê: 

- Conclusão da obra bruta e inicio do acabamento e monta
gem de sistemas, visando o início de operação em março/~n. 

3. Cabe acrescentar que, com os apartes de recursos externos, 
em moeda, à disposição do METRO - SP, haverá condiç~s de 
atender ao serviço da dívida externa direta da Companhia e, adi
cionalmente, cobrir parte da dívida contraída pelo Estado e_Muni
cípio, para transferências ao -~0-. Contudo, os emprestimos 
externos em moeda, bem como os financiametnos externos de bens, 
somente' poderão ser concretizados após autorizações específicas 
da Secretaria de Planejamento - SEPLAN, para postf:ri.or creden
ciamento pelo Banco Central do Brasil, de acordo com o díspostc 
nos arts. 4.0 7.0 e s.o _do Decreto n.0 84.1123, de 28 de outubro 
de 1979. 

9. Por sua vez, cada operação de crédito interno somente 
poderá ser concretizada de acordo com as disposições em vigor 
no _que se refere ao procedimento de autorização para tais con 
tratações. 

10. Tendo em vista que o limite requererá ajustes ao programr 
de trabalho da Companhia do Metropolitano de São Paulo, deverf 
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a mesma realizar referida reprogramação com os valores aqui 
propostos e respectivo cronograma tisico-financeiro para encami .. 
nhamento à Secretaria de J?lanejamento - SEl'LAN e ao Mlnls
tério dos Transportes no prazo de 30 <trinta) dias da aprovação 
desta Exposição de Motivos. 

11. Caso Vossa Excelência aprove o esquema de apoio do Go
verno Federal para 1980, aqui proposto, para viabilizar objetivos 
acima descritos, a Secretaria de Planejamento e os Ministérios dos 
Transportes, da Fazenda e do Interior adotarão as providências 
necessárias ao seu cumprimento. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Ex.a. os pro
testos do nosso mais profundo respeito. - An_tonio D_elfim Netto, 
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República - Ernane Galvêas, Ministro da Faz_enda - Eliseu Re
sende, Ministro dos Transportes - Mário David Andreazza, Minis
tro do Interior. 

LEI N.0 2.373, DE 27 DE JUNHO DE 1980 
Autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimo, e dá 

outras providências. 
O Governador do Estado de São Paulo: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo 

a seguinte lei: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a contrair emprés

timos em moeda nacional e estrangeira cujos valores se desti
narão às obras de construção da linha Leste-oeste do Metrô de 
São Paulo. 

l'arãgrafo único. Vetado. 
Art. 2.0 As operações de crédito a que se refere o artigo ante

rior consistirão em: 
I- empréstimos no valor global de Cr$ 667.000.000,00 (seis

centos e sessenta e __ sete milhões de_ cnJ.z·eito.sJ, a ser obtido junto 
ao Banco Nacional de HabLtação - BNH através de seus Agentes 
Financeiros, sob as condições básicas e encargos vigorantes no mo
mento da contratação. 

II- empréstimo externo no valor deUS$ 50.000.000,00 Cc!n
qüenta milhões de dólares). cuja realização será efetuada nos mol
des e termos _aprovados pelo Poder Executiyo Federal, à taxa de 
juros, prazos, comissões, despesas e demais condições vigentes a 
época do contrato e que forem atlmitidas pelo Banco Central do 
Brasil pal"a registro de empréstimos da espécie, obtidos no exterior, 
obedecidas as demais prescrições e exigências normais dos órgãos 
encarregados da politica econômico-financeira do Governo Federal. 

Art. 3.0 O valor dos empréstimos a que se refere esta lei será 
aplicado na subscrição de ações no aumento de c_apital da Com
panhia do Metropolitano de São Paulo - :METR.ô, através da EM
presa Metropolitana de Transportes Urbanos de_ São Paulo S/ A -
EMTU/Sl'. 

Parãgrafo único. Para a aplicação dos recurscrso, -na forma 
prescrita neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a subs
crever o aumento do capital da Empresa Metropolitana de Trans
portes Urbanos de São J?aulo S/ A- E.MTU/SP, até o montante dos 
créditos a serem obtidos de acordo com esta lei. 

Art.. 4.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Secre
taria da Fazenda, créditos no montante correspondeu~~ aos. err;t
préstimos de que trata esta lei, suplementares as dotar;oes propna 
do areamento. 

A~t. 5.o Para o atendimento das despesas com amortização e 
serviços da dívida contraída, os orçamento;;; do Estado consignarão 
anualmente as condiçCes que se fízerem necessárias. 

Art. 6.0 Esta lei entrará e1n vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 27 de junho de 1980. - PAULP SA
LIM MALUF - Affonso Cel$0 Pastore, Secretário da Fazenda -
Rubens Vaz da Costa, Secretário de Economia e Planejamento -
l\-Iário Trindade, Secretário dos Negócios Metropolitanos. 

Aviso n.0 433/80 

A Sua Ex:celência o Senhor 
Doutor Eliseu Resende 
lYD. Ministro de Estado dos Trans-portes 

Senhor IM.inistro: 

•Em 26-5-80 

Apraz-me referir ao Oficio GS/•SECREFI n.o 472/80, de 8 de 
maio de 1980, em que o Estado de São Paulo solicita o_ reconheci-

menta de prioridadRe do Programa de Investimentos da. Companhia 
do Metropolitano de São Paulo - ME!'RO - SP, cmú vtstas à 
contratação por parte daquele Estado, de recursos externos, em 
moeda, até o valor deUS$ 50 mHhões, mediante garantia da União. 

2. Mencionados recursos corresponderão a aparte de capital 
do Estado à Companhia do Metropolitano de São Pa.uio - METRO 
- SP, devendo ser utilizados somente para liquidação de compro
missos externos no corrente ano, não estando portanto disponíveis 
para outros gastos, como previsto na Exposição de Motivos número 
046/80, de 4-3-80, aprovada pelo Elcrno. Sr. l'residente da República-, 
em despa-cho exarado no dia 5-3-SO. 

3. A propósito, e para os efeitos dos Decretos-leis n.0 s 1.312, 
de 115-2-74 e 1.558, de J7-6-77, combinados com o Decreto n.O 
84-.128, de 28-10-79, esta Secretaria reconhece a prioridade do re
ferido programa, bem como a capacidade de pagamento do Estado. 

Ao encaminhar cópia de Aviso dirigido ao Exmo. Sr. Ministro 
da Fazenda, apro.veito a oportunidade para renovar a V. Ex.a. pro
testos de elevada estima e consideração. - Antonio Delfim Netto, 
:Ministro. 

AViso n.0 434/80 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Ernane Galvêa.s 
DD. Ministro de Estado da Fazenda

Senhor :Ministro: 

= 26-~-80 

Apraz-me referir ao Ofício GS/SECREFI n.0 472/80, de 8 de 
maio de 1980, em que o Estado de São Paulo solicita o reconhe·c}
mento de prioridade do .Programa de Investimentos da Companhia 
do Me-tropolitano de São _Paulo - METRO - SJ?, com vistas à 
contratação por parte_ daquele Estado, de recursos _externos, ~m 
moeda, até o valor de US$ 50 milhões, mediante garantia da Uniao, 
para aparte de capital na Companhia do Metropolitano de São 
l'aulo - METRO - SI'. 

2. A propósito e para os efeitos dos Decretos-leis n.Os 1.3'12, de 
15-2-74 e 1.558, de 17-6-77, combinados com o Decreto n.o 84.128, 
de 28-10-79, esta Secretaria reconhece_ a prioridade do programa, 
bem como a capacidade de pa.gamento do Estado. 

Aprovei-to a oportunidade para renovar a V. Ex.a. protestos 
de elevada estirria~e _consideração. - Antonio Delfim .Netto, Mi
nistro. 

Aviso n.0 43-5/8() 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Paulo Sal!m Maluf 
DD. Governador do Estado de São l'aulo 

Senhor Goverllador: 

Em 26-5-80 

Apraz-me referir ao Ofício GS/SECREFI 472/80, de 8 de maio 
de 1980, relacionado com o reconhecimento de prioridade do Pro
grama de Investimentos da Companhia do Metropolitano de São 
J?aulo - METRO, com vistas à contratação por parte desse Es
tado, de recursos extern_os, em moeda, até o valor de US$ 50 mi-
lhões. mediante garan~tia da União_. _ 

2. _ Mencionados recursos corresponderão a a porte de cSJpital 
do Estado à Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRO 
- SP,' devendo s_er utilizados somente para liquidação de compro
missos externos no corrente ano, não estando portanto disponíveis 
para outros gastos, como previsto na Exposição de Motivos n.o 
046/80. de 4-3-80, aprovada pelo Exmo. sr. l'resídente da República, 
em despacho exarado no dia 5-3-80. 

3. A propósito e para os efeitos dos Decretos-leis n.os 1.312, 
de 15-2-74 e 1.5·58, de 17-6-77, combinados com o Decreto n.0 

84.128, de 28-10-79, esta Secretaria reconhece a prioridade do 
Programa, bem como a capacidade de pagamento du Estado. 

Ao encaminhar cópia de Avisos di_rigidos aos Exmos. Srs. Mi
nistros de Estado da Fazenda e dos Transportes, renovo a V. Ex.a. 
protestos de elevada estima e consideração. - Antonio Delfim 
Netto, Minl.stro. 
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZEtiDA 
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"' "' "' "' "' 
"' "' 
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'"' a. 719,0 
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1t.391.706,6 

10.273.4~4.~ 

10.097.019,4 

8.820.400,7 

241.256,4 
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4g,547.:7SS,4 
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COIIESP (0809) 
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SETASA (1991) 

CESP (159{1} 

SA8ESP (1597) 

""""' "' 

8.195.804.540 

loo.ooo.ooo 
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3.038,-412 

209.9.12.893 

62..SS4..lOS 
l93.Gl5.99l 
37.382.622 
3.!.8~.428 
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2.54l.J3o\.9J4 
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/o9,80S.700 AO.Z40.100 
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Brasíll!> (DFJ, 1 de julho de 1980 

A Sua Senhoria D Senhor 

Doutor Affonso Celso Pastore 
DD. Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo 

São Paulo - .São Paulo 

Senhor Secretário, 

Referimo-nos ao Ofício GS/SECiREFI n.0 473/80, de 8-5-80, pelo 
qual foi solicitado deste Banco Central eredenciamento para o Go
verno do Estado- de São Paulo contratar operação de empréstimo 
externa, no valDr deUS$ 50 milhões, objetivando ca:rrear recursos 
para o Programa· de Investimentos da Companhia do Metropoli
tano de São Paulo. · 

2. A propósito, e de acordo com o disposto no inciso I do 
art. 2.o do üecreto n.0 65.071, de 27-8-69, cumpre-nos comunicar 
a V. s.a. que, nesta data, com base nas atribuições que lhe foram 
conferidas pelo Decreto n.0 84.128, de 29-10-79, o Banco Central do 
Brasil credenciou esse Estado, com vistas à operação citada, ex
clusivamente para os fins do art. 42, item IV, "in fine'' da Consti .. 
tuição Federal. 

3. outrossim, informamos a v. s.a. que a fixação das condi
ções financeiras da operação, bem como qualquer cantata com ins
tituição .financeira no exterior, visando à sua colocação no mer
cado, dependerá da prévia e expressa autorização deste órgão. 

4. Finalmente, esclarecemos que este credenciamento é váli
do. pelo prazo de 90 dias, a c<:'_nt~r.desta data. 

5. Aproveitamãs a oportunidade para apresentar a Vossa 
Senhoria protestos de elevada estima e consideração. - Departa
mento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros - Gil
berflo de Almei<la. Nobre,' Chefe Substituto. 
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DECRETO N.0 15.319, DE 7 DE .JULHO DE 1980 

Dispõe sobre medidas necessárias à inc_orporação de 
empresa do Esta.do. 

Paulo Salim Maluf, Governador do Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuiç..ões legais, decreta: 

Art. 1.° Fica o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado 
(CODEC), autorizado a tomar as medidas necessárias à efetiva
.ção da incorporação da Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU-SP pela Empresa Metropoli
tana de Planejamento da Gran-de São Paulo S.A. - EMPLASA. 

Art. 2.o As medidas e providências referidas no art. 1.0 deste 
decreto, serão-- orientadas ,e coordenadas pelo Secretário da Fazen
da com a colaboração das Secz:etarias de Economia e Planejamento 
e dos Negócios Metropolitanos. 

Art. 3.° Caberá a Secretaria dos Negócios Metropolitanos to
mar as mediáas operacionais e funcionais necessárias à incorpo
ração referida nos artigos anteriores, sem prejuízo das providên
cias de competência do COnselho de Defesa dos Capitais do Estado 
- CODEC. 

.Art. 4.0 Este decreto entra!á em vigor na data de sua publi
cação. 

Palácio dos Bandeirantes, 7 de julho de 1980. -PAULO SALIM 
MALUF- Anonso Oelso PrasWr~ Secretãrio da Fazenda - Rubens 
Vaz da Costa, Secretário de Economia e Planejamento - Mário 
Trindade, Secretário dos Negócios Metropolitanos - Maria Angéli
ca Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS, EM 7 DE JULHO DE 1980 

Excelentíssimo Senhor Governador, 

A Lei Estadual n.0 1.492, de 17 de dezembro de 1977 autorizou 
o Poder Executivo a criar a Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo S.A. - EMI'U-SP. 

2. Constituída pela reunião dos seus acíonistas em Assem
bléia Geral de 1.o de agosto de 1978, a empresa vem enfrentando 
os problemas relativos a transição de Governo e a ausência de 
condições de implementação da política de transporte metropolita
nos no qu-e concerne a sua área de atuação. 

3. Em conseqüência, a empresa vem- desenvolvendo ativida
des voltadas, basicamente, para a sua estruturação interna, insta
lação, definição dos objetivos, métodos de trabalhos e projetes se
toriais relativos a transporte urbano. 

4. A manutenção da EMTU-SP deverá cdstar ao Tesouro Es
tadual ao redor de Cr$ 400 milhões em 1980 e o ponto focal a ser 
abordado reside na necessidade de definição imediata a respeito 
da sua forma de atuação e das suas finalidades. 

5. Dentro desse enfoque, verifica-se que a empresa atua num 
setor e.xtremamente complexo integrado por entidad-es de origens 
diversas: estadual, municipal e federal (ME'I'Ró, RFFSA, FEPASA, 
c:rvrrc, CET, Empresas Particulares de Onlbus, etc.). 

6. Conseqüentemente, a EMTU-SP somente conseguirá impor 
suas diretrizes e politicas de possuir poder de comando que pode
ria estar la.streado na transferência de recursos ou no controle 
acionário das entidades participantes do sistema de transportes 
urbanos de passageiros da Região Metropolitana de Sáo Paulo. 

7. Embora, se reconheça a importância da existência de uma 
coordenação que envolva as vá.r~_a~- entidades na busca de_ melhor 
eficiência e prestação de serviços mais adequados à coletividade 
!há que se considerar que a alternativa proposta implicaria em 
enorme-ampliação dos encargos estaduais na medida em que o Es
tado assWílisse a responsabilidade pela manutenção desses servi
ços, de caráter extremamente deficitário. 

8. Em função do arrolado, parece-nos que deve se-r a bando~ 
nada a hipótese de expansão das atividades da EM"ro-SP. 

9. A Lei Complementar n.0 94/74, alterada pela Lei Comple
mentar n.o 144/76, ao dispor sobre a constituição da Redão Metro-

politana da Grande São Paulo reputou como de interesse metro
politano os serviços comuns de planejamento integrado do desen
volvimento econômíco e social e de transportes e sistema viário. 

10. Referida legislação autorizou o Poder Executivo a eons .. 
tituir sociedade por ações, Empresa Metropolitana de Planeja.men

.to- da Grande São Paulo S.A. - EMPLAS-A:, vinculada a Secretaria 
dos Negócios Metropolitanos, com o objetivo de realizar os serviços 
necessários ao planejamentoJ programação, coordena.ção e con
trole da execução dos serviços cnmuns de interesse metropolltano. 

11. Diante do que precede, parece-nos que convém ao Esta
do concentrar sua atuação de forma. a enfrentar mais eficiente
mente os seus .problemas de transportes coletlvos, a.gra.va.dos pela 
crise do petróleo e pelo constante awnento do seu preço. Assim 
sendo não mais se justif~ca a manutençã'O, nos moldes atuais, da 
EM'IlU-SP atuando, principalmente, com empresa de planejamento 
e de consultaria, elaborando planos e projetes sem qualquer ga
rantia de que serão implementados. 

12. AO apreciar o meio mais oportuno e eficiente de realizar 
a ação administrativa, em face da necessidade de se restringir os 
gastos governamentais no desempenho de atividade ... meio, e em 
decorrência da natureza das empresas existentes, julgamos ser vá
lido. sugerir a Vossa EXcelência a incorporação pela Em.presa 
Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A. -
EMPLASA - da Empresa. Metropolitana de Transportes Urbanos 
de São Paulo S.A. - EMI'U-SP . 

13. Essa operação, à vista de casos análogos, em principio, 
independeria da autorização legislativa e far-se-ia através de re
solução das Assembléias Gerais Extraordinárias dos respeetiV'Os 
acionistas, usando-se as faculdades previstas nos arts. 136 e 227, da 
Lei Federal n.0 6. 404, de 15-12-76. 

14. A alteração, Senhor Governador, ocorreria no plano téc
nico-operacional sem afetar a substância das concessões existen-

tes e a transferência para a El\1PLASA de direitos e obrigações 
pertencentes a EMTU-SP .se constituiria num: ato ·.-administrativo 
em que se procuraria; d·entro das normas legais, m·elhorar a efi
ciéncia da ação administrativa cuja finalid3.de seria o interesse 
público ao se evitar duplicidade de esforços e de gastos entre duas 
empresas estaduais, obtendo-se economia de re·cursos sem prejuízo 
da execução dos serviços. 

15. Essa diretriz se Cbaduna perfeitamente com a orientação 
traçada recentemente pelo Governo Fe.deral a~ravés do Conselho 
de Desenvolvimento Econômlco de redução nas despesas das em
presas estatais. Estima-se que-· com a incorporaçá_o da EMTUR-SP 
pela EMPLASA possam se~ economizad"Os cerca de Cr$ 300 milhões 
em 1981. 

16. A representatividade da El\iPLASA junto a"O Governo Fe
deral em assuntos de transporte urbano se ·encontra salvaguarda
da pelos diplomas legais que intituíram a Região Metropolitana 
da Grande São Paulo, definiram transportes e sistema viário co
mo serviços comuns de interesse metropolitano e permitiram a 
criaão da sociedade como entidade executiva do sistema. 

17. Do exposto, depreende-se que a medida sugerida apre
sentaria os seguintes aspectos: 

- enquadra-se na orientação governamental de racionaliza
ção na atuação dos órgãos integrantes da administração estadual; 

- eliminação de supeTposição de funções entre órgãos distin
tos com a conseqüente agilização da atuação da administração 
pública; 

- economia de gastos _com custeio que vem comprometendo de 
forma substancial o orçamento do Estado,. permitindo ampliar as 
disponibilidades em favor dos investiment:os sociais. 

18. Se, porventura, vossa Excelência concordar com a propo
sição que ora submetemos à sua elevada consideraão, re'comenda
mos que a referida operação de incorporaçãÔ' da EMTU -SP seja 
conduzida sob orientação e coordenação do Conselho de Defes-a 
de Capitais do Estado - CODEC, em decorrência do dfsposto na 
Lei n.o '1.951/63J regulamentada. pel'O Decreto n.0 8.812, de 18 de 
outubro de 1976. 

Aproveitamos a oportunidade .para reno"Var a Vossa Excelência 
nossos protestos de consideração. - Affon.oo Celso l'tlstore, Secre
tário da Fazenda -Rubens Vaz da. Oosta, Secretário de Economia 
e Planejamento- Má.ril> Trindade, Secretário dos Negócios Metro
politanos. 
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PLANO DE APLICAÇAO DOS US$ 50,0 MILHõES - GESP 

Cr$ Milhões 
Total 

Ago. set. Out. No v. Dez. Ago./Dez. 
1980 

Obras Civis 101;2 95,4 280,7 284,3 761,6 

Sistemas 453,2 487,9 239,5 173,5 1!0,7 1. 564,8 

Estudos e Projetas 58,2 101,4 85,8 92,S 84,4 422,6 

Desapropriações 59,0 52,0 111,0 

Total 511,4 690,5 520,7 606,0 531,4 2.860,0 

US$ 50,0 milhões à taxa de Cr$ 57,20 (prevista para set./801,correspondem a Cr$ 2.860,0 milhões. 

DF/GOF/OFL/ AMF/m!p. 

Em 5-8-80 

PARECER N.0 667, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Pro
jeto de Resolução n. 0 74, de 1980, da Comissão de Finan
ças, que "autoriza o Governo dO E~ffado de São Paulo a 
realizar operação de empri!stfmo externo no valor de 
USS 50,000,000.00 (cJn:qüertta milhões de- dólares nortP.
americanos) destinado à Companhia do Metropolitano de 
São Paulo - Metrô-SP. 

Relator: Senador Amaral Furlan 

Apresentado pela Comissão de Finanças, o presente projeto 
de resolução autoriza o Governo do Estado de São Paulo - art. 1.0 

- ''a realizar, com a garantia da União, uma operação de em
préstimo externo no valor de USS 50,üOO,OOO.OO (cínqüenta milhões 
de dólares norte-americanos> ou o equivalente em outras moedas, 
de principal, junto a um grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério da_Fazcnda e do Banco Central do Bra
sil. destinado a apa-rte de capital do Estado de São Paulo à Com
panhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô-SP, objetivando 
viabilizar o Programa Ce Investimentos daquela Companhia. 

2. Encontram-se no processado os seguintes documentos, to
dos minucio.samente examinados pela Comissão cte Finanças: 

ai cópia da Lei Estadual n.O 2 .373, de 27 de junho de 1980, 
autorizando o Estado a contratar uma operação de crédito ex
terno até o valor de U~ 50,0 milhões; 

bJ Aviso n.0 343, de 26 de maio ae-1980, da SEPLAN, reconhe
cenC.o o c-aráter prioritário da operação e a capacidade de paga
mento do Estado; 

c) Exposiç":.o de Motivos n.O 170, de 17-7-80, do Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Pre
sidente da República, propondo o seu encaminhamento ao Se
nado Federal, para os fins do art. 42, item IV, da Constituição; e 

di Oficio (FIRCE - n.0 80/0961 do Departamento de Fiscali
zação e Registro de Capitais Estrangeiros. credenciando a opera
ção em pauta. 

3. O.s recursos a .serem aplicadoS pela Companhia do Metro
politano de São Paulo, no presente exercício, dentro da.s reais 
condições económicas e financeiras do País, possibilitarão, em 
breve, a operação dos novos trechos da Linha Leste-Oeste, per
mitindo maior integração entre_ a_s linhas de transportes coletivos: 
ônibus urbanos, suburbanos e cidades adjacentes._ 

4. Esclarece o parecer da Comissão de Finanças -que, "den
tro de uma politica de gradativa liquidação __ de oortXPromissos ex
ternos adotado pelo Governo Federal, têm sido enviadas propos
tas de operações externas Vinculadas às Companhias do Metro
politano de São Paulo e do Rio de Janeiro, realizadas pelos res
pectivos Estados e Municípios. Tanto assim que, conforme o Avi
so n.0 433/80, anexo, o Senhor Ministro de Estado do Planeja
mento frisa que os "mencionados recursos corresponderão a apor
te de capital do Estado à Companhia do Metropolitano de São 
Paulo - Metrô-SP, devendo ser utilizados somente para -liquida
ção de compromissos externos no corrente ano, não estando por
tanto disponíveis para outros gastos, como _revisto na Exposição 
de Motiv·os Interministerial n.0 46/80. de 4-3-80". 

5. Como se verifica do exposto a matéria foi detalhadamen
te examinada pela C.amissão de Finanças. que, apôs cumpridas to-

das exigên'cias regimentais, opinou pe'la aprovação da solicitação 
do Governo do Estado de São Paulo, nos termos do Projeto de 
resolução que apresentou. 

6. No que compete a esta Comissão examinar - aspecto ju
rídico-constitucional - nada há que possa ser oposto, podendo o 
projeto ter tramitação normal. 

Sala das Comissões, 10" de setembro õ.e 1980. - Aderbal Ju
·rema, Presidente, em exercício - Amaral Furlan, Relator -
Leite Chaves, vencido - Murilo Badaró - Franco Montoro -
Cunha Lima - Len1oir Varg::-..s - Helvídio Nunes - Almir Pinto., 

PARECERES N•s 668 e 669, DE 1980 

PARECER N.0 668, DE 1980 

Da Comissão de Eoonomia, sobre a Mensagem n.0 174, 
de 1980 (n.0 285/80 - na origem), do Senhor Presidente 
da. República, propondo ao Senado Federal seja autoriza
do o Hospital ;Municipal Henrique Lage, de Lauro Müller 
(SC) a .,ontratar com a garantia da Prefeitura Municipal 
daquela cidade, operação de crédito no ' montante de 
Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco 
mil cruzeiros) . 

Relator: Senador José Lins 

O Senhor Pr_e_sid,ente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no 
sentido de que seja o Hospltal,Munlcipal Henrique Lage, de Lauro 
Müller (SCI autorizado a contratar, com a garantia da Prefeitura 
Municipal daquela cidade, operação de crédito no montante de 
Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cru
zeiros), junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à conclusão de obras de ampliação daquele Hospital. 

2. Características da Opel'ação: 

"A -Valor: Cr$ 3.225.000,00 

B- Prazos: 

1 - de carência: 2 anos; 
2 - de amortização: 10 anos; 
O- Encargos: 

1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária: 40% do índice de valorização das 
ORTN; 

D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre 
Circulaç.ãó de Mercadorias (!CM> do Município de Lauro 
Müller (SC); 

E - Destinação dos recursos: concl1..1são de obras de am
pliação daquele HospitaL" 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador -. 
a operação de crédito sob ~xam·e é viável econômica e financeira
mente. 
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4. o processo é acompanhado dos seguintes elementos e ln- E.M. n.o 136 
formações principais: Em 26 de junho de 1980 

a.) Exposição de Motivos (EM n.0 13&/80), do Senhor Mini.stro 
de Estado da Fazenda ao Ex.mo Senlwr Presidente da República, 
comunicando que o ConAelho Monetário Nacional, ao apreciar a 
proposta, manifestou-se pelo encaminhamento do pleito ao Sena
do Federal, formulado conforme o art. 2.0 daRes. n.0 93, de 1976; 

b) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da 
Dívida Pública. 

5. :t competência do Senado Federal autorizar as operações 
de crédito contratados pelos Estados e Municípios com recursos 
provenientes da FNDU, F.IIS e do BNIH- (parágrafo único doart. 
2.o da tRes. n.o 93, de 1976). 

Para esses casos não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 
da Res. 62, de 1975. 

6. Com base nessa competência, foram aprovados por esta 
Qasa centenas de propostas - Munlclpios e Estados, Independen
temente de qualquer análise econômico-financeira de pagamer1to, 
por tratar-se de decisão exclusiva. do Senado quanto a finalidade 
do empréstimo, e na. sua totalidade são aplicados em. ativida.des de 
prioridade social (saneamento público, habitação, desenvolvlnlento 
urbano), todas de natureza Imprescindível ao bem estar social. 

7. Cabe ressaltar que por se tratar de decisão deste Senado 
e face aos benefícios sociais a serem gerados, torna-se dispensável 
o estudo da viabilidade econômlco-financeira (anexo) pela rigidez 
dos parâmetros adotados na análise. 

Deve-se considerar que: 
a) nov.as receitas indiretas poderão ser geradas em decorrên

cia das obras a serem implantadas; 
b) a geraç,ão de receita poderá se dar a taxas bem mais ele

vadas àquelas consideradas na análise; 
e) deve-se considerar ainda ()ue, o período de carência é bas

tante elástico para acomodação financeira dos tomadores. 

8. Com base no exposto, opino favora:oeimente a ~provação 
do projeto em exame, tendo em vista o carater de prior1dade so
cial a que se reveste tal empréstimo, na fonna seguinte: 

PROJEI'O DE RESOLUÇAO N.0 75, DE 1980 

Autoriza ó . .....-:H'OSJ)ital Municipal Henrique Lage, de 
Lauro Müller (SC), a. contratar uma opera,.;ão de crédito 
de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte" cin
oo mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Hospital Municipal Henrique Lage, de Laura 

Müller, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2.0 da. Reso
luç-ão n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zado a. contratar, com a garantia da Prefeitura Municipal de Laura 
Müller (50'), uma operação de crédito no valor de Cr$ 3.225.000,00 
(três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), junto à Cai
xa Económica ,Federal, com a utilização de recursos do Fundo de 
Apolo ao Desenvolvimento SOcial - íFAS, destinada à conclusão 
de obras de ampliação daquele hospital, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 27 de agosto de 1980. - Roberto Sa.tur
nino Presidente em exercício - José Lins~ Relator - Orestes 
Quê;cia - Alberto Silva - Vicente Vuolo - Bernardino Viana.. 

:MENSAGEM N.O 174, de 1980 ,a que se referem o Parecer. Mensa
gem n. o 285/80, na origem. 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, tenlw a honra 

de propor a Vossas Excelê:D.cias seja autorizado o Hospital Munl
clpal H-enrique Lages, de Laura Müller (SCJ, a contratar, com 
garantia da Prefeitura MunlelpaJ daquela Cidade, operação de cré
dito no IllA)ntante de Cr$ 3.225.000,00 (trê-s milhões e duzentos e 
vinte e cinco mil cruzeiros) junto à Caixa Económica Federal, me
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à conclusão de obras de amplia
ção daquele Hospital, de conformidade com a Inclusa Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de ·Estado da Fazenda. 

Brll.'lilla, 10 de julho de 1980. - .Joãio Fig'Ueim<lo. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

O Conselho Monetãrio Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apre
ciar o anexo voto, determinou fosse encaminhado a Vossa Exr!elên
cia o pedido do Hospital Municipal Henrique Lag~, de Lauro Mü.ller 
(SC), no sentido de ser autorizado, com base no que estabelece o 
art. 2.o da Resolu!}ão n.0 93, de U-10-76, do Senado Federal, a con
tratar, com garantia da Prefeitura Municipal de Lauro Müller 
(SC), uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, 
duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica 
!Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
iJesenvolvimento Social - FAS. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo 
único do art. 2.0 da aludida Resolução n.o 93/76, tenho a honra de 
submeter a matéria à elevada consideração de Vossa Ex:celência, a 
fiin de que, se merecedora de acolhimento, seja encaminhada ao 
Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os pro
testos do meu mais profundo respeito. - Emane G!alvêa.s, Minis
tro da Fazenda. 

BANCO CENI1RAL DO BRASJL 

Presidência 

Hospital Municip~J Henrique Lage,. em La.uro .Müller 
{Santa 'Catarina) . - Pedido de autorização para oontr_!l-
tar operação de crédito prevista no ari. 2. 0 da Resoluçao 
n.o 93, d-e 11-10-76, do Senado Federal. 

Senhores Conselheiros: 
Pretende o Hospital Municipal Henrique Lage. em Lauro 

Milller (00), contratar, junto à Caixa Econômica Federal, com a 
utilização de· recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial- FAS, uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00, nos ter
mos da súm ula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 2.0 da 
Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o as
sunto à consideração de v. Ex.as, votando pelo seu enean::lnha
mento à Presidência da Repúbl!ca, para posterior envio aquela 
Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Anexo: Voto do Conselheiro Carlos Geraldo Langoni. - Em 
23 de junlw de 1980. 

ANEXO 

OPERAÇAO DE CRÉDITO A SER CONTRATADA PELO HOSPITAL 
MUINJJCliPAL HiENRIQUE LAGE, EM LAURO MüLLIElR (SC), 

I.TUNTO A CAIXA ECONóMICA FEDERAL, OOM 
. íR.ECUR.SOS DO FAS. 

caracteristicas da. operação: 

"A- Valor: Cr$ 3.226.000,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 2 anos; 
2-- -<ie amortização: 10 anos; 

C- Encargos; 

1 - juros de 6% ã.a., cobrados trimestralmente; 

2 - eorreção monetária: 40% do índice de variaç_ão das 
OR'I1Ns; 

D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias (ICMJ do Municipio de Lauro 
MüilN (SC); 

E - Destinação dos recursos: conclusão de obras de am
pliação daquele Hospital." 

2. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Econômica Fe
deral, a operação de crédito sob exame é viável económica e finan
celramen te. 

3. Trata-se de operação a que por força das disposições con
tidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado Fe_
deral, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolução 
n.0 62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso, hlilja vista que 
os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social - FAS. 
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4. Para efeito de análise sobre a capacidade de pagamen
to do postulante, teríamos a seguinte situação: 

6. Co-mo se vê, considerado o endividamento da Aut;arquia 
atinente à operação sob exame, seria ultrapassado o teto que lhe 
foi fixado pelo Item ·n do citado art. 2.0 da Resolução n. o 62/'16. 

Montante global 
Crescimento real 

anual 

Dispêndio anual 
máximo 

Dívida ln- Opera.çã.o 
tra e ex- · sob exame 
tl·:ilim.ite 

3.225,() 

2.000,0 

504,7 

Situw;i>o 
posterior 
à con

trataçi>o 

3. 22·5,0 

2.000,0 

504,7 

Limites do 
art. 2.0 da 
Res. 62!75 

5.654,9 

1.615,7 

1.2[[,8 

0./\NCO CEr·!"rrtl\!. 00 ORASIL 

DI:OIP 

7. Assinale-se, ainda, que o orçamento do pleiteante para o 
corrente ano prevê a realização de r~eita de Cr$ 7.650.000,00 (de
duzidas a.s operações de crédito), e que sua margem de poupança 
real é inferior ao dispêndio relativo à dívida do financiamento pre
tendido. Mesmo ocorrendo incremento na receita, as parcelas a 
resgatar também serão reajustadas, uma vez que estão sujeitas a 
40% dos índices fixados para as Obrigações do Tesouro Nacional 
(ORTN). 

8. Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 2.0 

da pr.ecitada Resolução n.0 93, de 1976, o assunto deverá ser enca
minhado ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à 
Presidência da Repúbllea e ao Senado Federal, se de acordo o 
Chefe do Poder ·Executivo. 

Map;~. do Con!ral~ tiss Opcmções do Div!da 
Cor.solitlnda ln!enw 

MAPA 11 

··-""'"'"-'-----------------=---------, 
Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação--de Nercadoz:ia::; (ICM) 

do Munic!pio dt;! Laura l-:lu.::..::_.~:_~---------------___j 

ANO-- fi"iéEBIMUirtJS • . 

"-"'~]'" 11~1 2.ooo.ooo,oo0 L 1.225.000,00/ 
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I 
1 6.926,5 7 1 

I 

caso s,9nsidero.da a operaçao sob exame para os efeitos dos limites das Res. 
II-/ 
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BANCO CENTRAL DO BRASIL 

DEOIP 

~TlD,.DE 

Mnpa C::a ArJur~çfro da Murgem para 
lnva:stimentos C01il Recursos Próprios 
MAPA III 

PARECERES N•s 670 e 671, DE 1980 

PARECER N• 670, DE 1980 
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 155, de 1980, 

(n9 260, de 1980, na origem) do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja auto
rizado o Gm·erno do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívi-

r---- / / ~ da consolidada interna. 
p=='------------"-•L ______ 1.9:8Sp_,ç.l::::: Relator: Senador José Lins 

1-'~"'m"'"'"'"""""''"'"=""''---------"-' ~---__j·----~~-'L~ Com a Mensagem 0° 155/80, o Senho....r Presidente da República submete, 
1 -?'~ à deliberação do Senado Federal, pleito do Governo do Estado do R10 Gran-

r~='""''=""'=~'----------"'""'="' - ----+-' --~7........§~.o.._o de do Norte que objetiva contratar, junto à Catxa Econômica Federal, me-
DESI'E.SA.so~cusulo o 7 -l_ao,~- dJante a ut1hzação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So-

~-"""~"""""'~""'"~"""'''"'~"~"""AA"~""'-' -----'-'1-·--~250_...~-- c1al, a segumte operação de crédito 
.19~~ _ HCaracterísticas da operação: 

~F~~.:!!'~E;i~~ _____ _,;<·;cc'-"-~- _____ l_?Q_~_j ~=~:~::~~Cr$ 60.000.000,00; 

r'"'~="='~=·.~~"''"'""''"""'"'"'---------'-'- --~-~ l - de carência: 3 anos; 
oo~-G~H .. 1 ~ i 7 .SS!k.9_L, 2- de amortização: 12 anos; 

71 C - Encargos: 
r"=~="="=""'~"'""'"""'"'"'"''"-'-----~-'~-~""'-'J - I 7~ I -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
!-"'==~----------''-;--~·-----,---· loo,o(": I 2- correção monetária equivalente a 20% do índice deva-

L ! 10 . 0 \/ f riação das ORTNs, para as escolas de zona rural, e 40% para ases-
~~""'-=""''"~'"""~"''------~---' -------1-0~- colas de zona urbana, .calculada no último dia de ca·da trimestre ci-

'"""l------~· · ___lQ.Q.,~ vil; 
~n_A;~KVESl11o1EN1osCOMR~cuRsospnoPR•os J-, ... ~1~--.·-----'.-_-___ ~- ___ ;:RE

1

_

3

J

0

,_L• -":: D- Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circu-
rr 

1 
lação de Mercadorias (!CM); 

L~-,-'"-.,-D----------· · E - Destinação dos recursos: construção, conclusão, am-
r=='--------------- pliação, restauração, equipamento e reequipamento de unidades es-

l) ~ã.~~;~rn e~:m~~upança real é inferio.r ao rn.&.tor dis:pêndio da opera- colares de }9 grau na zo_na rural e urbana, naquele Estado. 

2) A A/quia não tem margem para inveztimentos com recursos prõpri O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedi-

i 

o.s. - 'i do, por considerá-!? técnico e financeiramente viável, não devendo os seus 
~ encargos gerar m• 1ores pressões na execução orçamentária dos próximos 

~V'' / 1 exercfcios . 
\lrt ~:;;::~~ _j' No mérito, a construção e o equipamento de unidades escolares dos 
. \'\ ~ -·--?-~----·· ----- (9 e 29 graus são investimentos de alta taxa de re~orno e perfeitamente compa-

PARECER N.• 6G9, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Pro
jet<J, de Resolução n.• 75, de 1980, da. Oomissão de Eronomla, 
que "autoriza o H.ospital Municipal Henrique Lage, de Lau
ro l\tüller (•SC) a contratar 1m1a operação de ~to de 
Cr$ 3.225.000,00 (três milhões e duzentos e vint<> e cinoo 
mll cruzeiros),. 

Rela-tor: Senador Lenoir Vargas 

Apres<>ntado pela Comissão de Economia, o projeto de resolu
ção em exame auJ;or!2;a o Hospital Municipal Henrique Lage, de 
Laura Müller (SC), noo termos do art. 2.0 da Resolução n_o 93, de 
1'! de out1;11bro de 1976, do Senado FedAeral, a contratar uma opera
çao de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (tres milhões e duzentos e vinte 
e cinco mil cru'1<0iJ:ool, com a garantia da Prefeitura Municipal de 
Lauro Müller {SC), junto à <Ja!xa Econômica Federal com a utili
zação de recursos do Fundo de .A-poio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à conclusão de obras de ampliação daquele Hospi
tal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
.sil, no respectivo processo". 

2. !Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.o da Resolu
ção n_o 93, ~e 1976 (alterou a Resolução n.0 62, de 1975), pois oo 
recursos serao provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social e, dessa forma, con.~derada extralimite. 

3 _ Anexo ao processado, encontram-se a Exposição de Moti
vos (n_o 136/80) do Senhor M!n!stro de Estado da Fazenda, o pa
recer do Conselho Monetário Nacional e a.s informações prestadas 
pelo Banco Central do Brasil - DEDlP -, todos favoráveis ao de-
ferlmen to da presente operação. · 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o dispooto no art. 
42, item VI, da Constituição e as normas legaJ.s (!Resoluções n.os 
62, de 1975 e 93, de 1976) e, ainda, o estabelecido no Regimento 
<art. 100, item m. 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramita
ção da matéria uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comlssões, 10 de setembro de 1980. - Ader"oal Jure
ma, Presidente em exercício - Lenoir Vargas, Re-lator - Lázaro 
Barboza. - Leite Chaves - Murllo Bada.ró - Bema.rdin<> Viana. _ 
Helvidio Nunes - Almir Pinto - Cunha Lima - Ama.ral Furlan. 

tibilizados com as diretrizes do FAS. -
Ademais, considerando todo o endividamento d9 referido estudo (intra 

+ extralimite + operãÇão em tramitação + operação sob exame}, ainda assim 
ele ficaria contido nos parâmetros do artigo 29 da Resolução n'i' 62/75 do Se
nado Federal. 

Assim, acolhemos a Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 76 DE 1980. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar 
em CrS 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. )9 E o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do 

art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar um em
prêstimo de igual valor. junto à Caixa Económica Federal, mediante a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado à CO!lstrução, conclusão, ampliação, restauração,· equipamento e 
reequipamento de unidades escolares do 19 grau na zona rural e urbana, na
quele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
sil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1980.- Roberto Saturnino, Presi

dente, em exercício - José Lins, Relator - Bernardino Viana - Orestes 
Quércia --Vicente Vuolo - Alberto Silva 

MENSAGEM N• 155, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER 
(N• 260/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, ítem VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizad_o o Governo do Estado do Rio Gran
de do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprêsti
mo junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, destinado· à construção, conclu-
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são, ampliação, restauração, equiparrtefilõe:reequipamento de unidades esco
lares de J9 grau na zona rural e urbana, naquele Estado, de conformidade 
com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazen
da. 

Brasília, 8 de julho de 1980. -João Figueiredo~ 

E.M. n' 138 

Em 26 de junho de 1980 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apreciar o 
anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito do Gover
no do Estado do Rio Grande do Norte, no sentido de ser autorizado, com 
base no que estabelece o artigo 29 da Resolução n9 93, de I 1-10-76, do Senado 
Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 60.000.000,00 (ses
senta milhões de cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fund_o de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS. 

2. Nessas condições, e em·- face do que preceitua o parãgrafo único do 
artigo 29 da aludi,da Resolução n9 93(76, tenho a honra de submeter a matéria 
à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

Estado do Rio Grande do Norte. Pedido de ~utori:mção para con
tratar opC"ração de crédito prevista no artigo 29 da Resolução n9 93, de 
11-10-76, do Senado Federal. 

Senhores Conselheiros, 
Pretende o Estado do Rio Grande do Norte contratar, junto à Caixa 

Económica Federal, com a utilização deTecursos do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social - F AS, uma operação de crédito de Cr$ 60.000.000,00, 
nos termos da súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da Reso~ 
lução n9 93, de 11-I0-76, do Senado Federal, submeto o assunto à conside
ração de V. Ex•s, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da Re
pública, com parecer favorável deste Conselho, para posterior envio- àquela 
Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Anexo. Voto do Conse_Iheiro _Çarlos Gefaldo Langoni, em 20-6-80. 

Operação de Crédito a ser contratada pelo Estado do Rio Grande 
do Norte junto à Caixa Económica Federal, com a utilização de recur
sos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS. 

Características da operação: 
A - Valor: Cr$ 60.000.000,00; 
8- Prazos: 
I - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 12 anos; 
C - Encargos: 
l - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 

2 - correção monetária equivalente a 20% do índice de ~a
riação das ORTNs, para as escolas de zona rural, e 40% para ases-

colas de zona urbana, calculada no último dia de cada trimestre ci
vil; 

O- Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circu
lação de Mercadorias (I CM); 

E - DestinaçãO dos recursos: construção, conclusão, am
pliação, restauração, equipamento e reequipamento de unidades es
colares de 19 grau na zona rural e urbana, naquele Estado. 

2. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica Federal, a 
operação de crédito sob exame é viãvel, económica e financeiramente. 

3.- Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no ar
tigo 29 da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 29 da Resolução nv 62, de 28-I0-75, da mesma Casa 
do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

4. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pública, a 
situação geral da dívida consolidada interna do Estado apresenta-se confor
me o quadro a seguir: 

O!VlDA Co::SOLlDl>OJ, 
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1.399.237,7 l.9GL28~.2 
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5. Levando~se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

M:%\tantc gld:tal 

Crosci.rn:!:lt.o real 
==1 .......... 
Dis[.&.dio ol-"'l'.lal 

~ ""- ........ 
'J'{. \. 

Divida intra c 
ext.::.:U.ir...J.tc.Po 
sição e::~: 

31.03.80 

ap=aç:i;J::; Sl.tu.:tiao poste 
sc:b exa- :nor a cx;nt.r .. =

tação 

crs :-i 1 
Li::".i U:! 00 
ào ZL..""t.. 2Q 
da fes.62/ 

" 
866.589,3 1.603.237,7 2.-469.827 ,o 2.8(.0.671,9 

-S9.-438,4 3:U.255,5 236~817 ,l 817.334,8 

146.132,2 6l.330,_3 207.462,5 613.001,1 

6. Corno se vê, considerado todo o endividamento do referido Estado 
(intra + extralirnite + operação em tramitação + operação sob exame), ainda 
assim ele ficaria contido nos parâmetros do citado artigo 29 da Resolução n9 
62/75. 

7. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da precitada 
Resolução n"' 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do Federal, se de acordo o Chefe u~ Poder Executivo. 

i 15~;,-~-~!11.84º-:iJ::ill~~sl:õ"~-__ ,-,.,.,-_ ~~""', _c_,J-.. Q. _-~!!: :r-__ -ll-,_J-_-',_'-~.L-1/1-1! /-r--=--l---=--j--=---1 
570.544 7Y6lB 755 7.Á <;Q~.oo V . 562.a47_;;y----:-,~>_7nR_,, 

I B7G.~<2s . .J" ss1.o27 1Y 866.589 J~ B66.se9 3)"' -B9.os.J / 
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BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Lei n9 4 .ss8('de 10.12. 79-L 

Vinculação de quotas ao reM/ 

Mapa d11 Cooúote ciãs ·oP8rt~çõ•s da OlVIda 
Consolld11d1 Interna 

c_onstrução~ conc:11Jsâo, ampliaçao, restauração, cquipa:..ento e ree
quiprunento de unidades escolares de 19 9rau na zonll rural e urbllna, 
do Estlldo do Rio Grande do NÇ)rte-/ 
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PARECER N• 671, DE 1980 

I 3.832.ooo,s~~ 
! 63.7!.LJ../___j 

L.wH_,.m_.__sZ i 
r=== l,oa<s2_jl 
c=:i..2'é-~1! __ ,L:::] 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n'? 76, de 1980, da Comissão de Economia, que "autoriza o Go
verno do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em 
CrS 60.000.000,00 (sfsseritii milhões df cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna". 

Relator: Senador Almir Pinto 

O presente Projeto de Resolução, apresentado pela Comissão de Econo
mia, como conclusão do seu parecer sobre_~ Mensagem n9155, de 1980, do 
Sr. Presidente da República, "autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 

2.13150.671,9/ 

L_ __ _::_ __ ______j 

do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa realizar uma 
operação de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. mediante a utili~ 
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), des
tinada à construção, ampliação, restauração, equipamento e reequipamento 
de unidades escolares de 19 Grau na zona rural e urbana, naquele Estado. 

2. O pedido de autorização foi form_y}ado nos termos do preceituado 
no parágrafo único do artigo 2~> da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado Fe
deral, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados 
pelo artigo 29 da Resolução n'? 62, também desta Câmara Alta do Congresso 
Nacional, conforme se verifica a seguir: 
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"Art. 2'? Os limites fiXados no artigo 49 da Resolução,n9 62, de 
1975, não se aplicam às operações de crédito coç.tratadas pelos Esta
dos e Municípios com teCffrsOs provenientes do Fundo Nacional de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbano no (FNDU); do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS); e, do Banco Nacional da 
Habitação (BNH). 

Parágrafo único. O pedido de autorizaÇão para as operações 
de crédito previstas neste artigo serâ submetido pelo Presidente da 
República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído 
com o parecer do COnselho Monetário Nacional." 

3. A operação s.ob exame foi autorizada pela Lei Estadual n9 4.888, de 
ÍO de dezembro de 1979 e o Conselho Monetârio Nacional,em sessão realiza
da em 25-6-80, manifêstou-s-e de acordo com o atendimento do pleito do Go
.verno do Estado do Rio Grande do Norte. 

4. Trata-se portanto, de operação financeira cuja tramitação estâ pre
vista no art. 416 do Regimento Interno, como decorrência de a Constituição 
Federal, em seu art. 42, item VI, prescrever como competência priVativa do 
Senado FedCral ufixar, por proposta do Presidente da República e por reso
lução, Eimites globais para o montante da divida consolidada dos Estados e 
dos Municípios ... ". 

5. As~im, verifica-se que a proposição fOi elaborada consoante as pres
crições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendoJ por isso, o nosso 

encaminhamento favorável, no que tange·aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica leg~slativa. 

-Sala das Comissões, lO de setembro de 1980.- Aderbal Jurema, Presi
dente, em exercício - Almir Pinto, Relator - Cunha Lima - Leite Chaves -
Lenoir Vargas- Helvídio Nunes- Murilo Badaró- Bernardino Viana
Amaral Furlan. 

PARECERES N•s 672 e 673, DE 1980 

PARECER N• 672.' DE 1980 

Da Comissão de Economia, sobre a Men..gem n' 172, de 1980 
(n• 283/80 - na origem), do Senhor Presidente da República, pro
pondo ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e três 
milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna, 

Relator: Senador José Lins 

O Senhor Presidente da República encalninha ao exame do Senado Fe
deral (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no ~entido de qu~ seja a 
Preféitura Municipal de Ilhéus (BA) autoiizada a· elevar, em Cr$ 
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzei
ros), o montante de sua dívida consolid_~~a inter~a, a fim de que possa con
tratar empréstimo junto ao DESENBANCO- Banco de Desenvolvimento 
do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), valor correspondente a 500.000 UPC, consi
derando o valor nominal da UPC de Cr$ 546,64, em abril de 1980. 

2. -Características da operação: 

"A - Valor: 273.320.000,00 
(correspondente a 500.000 UPC de Cr$ 546,64, em abril/80; 
B- Prazos: 
1 - de cirêtlcia:· 12 -meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 
C - Encargos: 
1 - juros de 4% a.a. sobre o saldo devedor; 
~ - con:eção monetária: idêntica à utilizada.~ara a UPC,; 
3 -taxa de admiOistração de 1% sobre o va1qr do empréstimO; 
4 - taxa de acompanhaniento têcnico de I% sobre o valor do 

empréstimo; 
D - Garantia: Imposto sobre Circulação de Mercadorias; 
E - Destinação dos recursos: Implantação do Programa 

CURA - Comunidade' Urbana Pat:a Recuneração Acelerada." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação do 
crédito sob exame é viável econômica e- financeiramente. 

4. O processo ê acompanhado dos seguintes elementos e informações 
principais: 

a) Lei Municipal n9 2.043, de 5 de dezembro de 1979, autorizadora da 
operação; 

b) Exposição de Mo'tivos (EM. n• 153/80) doSenhor Ministro de Estado 
da Fazenda ao Exm• Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora.: 
velffiente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Res. n9 93, de 1976, do 
Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil- Departamento da Dívida Públi
ca, favorável ao pleito. 

5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Bancb Central do Brasil, 
destacamos os seguintes itens para análise da capacidade de pagamento da 
entidade: 

1
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6. Tendo em vi,sta a orientaÇão desta Comissão para verificação da ~a
pacidade de pagamento do postulatlte, Ieva·da em conta a soma do endivida
:mento intra e extÍ'a/imite, teríamos a seguinte situação: 
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7. Considerado o endividamento global da referida entidade\intra + ex
tralimite + ope;ração sob exame), seriam ultrapassados os tetos que lhe foram 

~:fixados pelos itens I, II e III do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975. 
8. Trata-se, entretantO, de uma operação extra/imite que por força das 

dispoSições contidaS no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os 
citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, 
ambas do Senado Federal, haja vista qUe os recursos a serem repassados pro
vêm do Banco Nacional da Habitação - BNH. 

9. Além da característica da operação extralimite, e segUndo conclu
são do Departamento da Dívida Pública, .. o orçamento do pleiteante para o 
ano corrente prevê a realização de receita de Cr$ 220.000.000,00 (deduzidas 
as operações de crêdito), da qual cerca de 36,30% destinam-se·a atender a in
vestimentos com recursos próprios. fato que, segundo o Departamento da 
Dívida Pública, não deverá acarretar à Prefeitura maiores pressões na exe
cução orçamentária dos próximos exercícios. Ademais, sua margem de pou
pança real é bastante superior ao maior dispêndio relativo à dÍvida contraída, 
somado ao do financiamento pretendido". 
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10. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do 
Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na 
forma do seguinte: 

PR<''ETO DE RESOLUÇÃO N9 , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida intcrn_a. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I" E a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, nos ter

mos do art. 29 da Resolução n" 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e três mi
lhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna, a fim de que possa contra_tar um empréstimo de igual valor junto ao 
Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A. - DESENBANCO, 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinado ao financiamento da implantação do Programa CURA. na
quele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo ~rocesso. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 27 de agosto de _1980._- Roberto Saturnino, Presi

dente, em exercíciO - José Lins, Relator - Bernardino Viana - Orestes 
Quércia - Vicente Vuolo - Alberto Silva. 

MENSAGEM No 172, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER 

(N' 283(80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ilhéus 
(BA) a elevar em Cr$ 273.320.000,00--{âuzentos e setenta e três milhões, tre
zentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua divida __ consolidada, a fim de 
que possa contratar empréstimo junto ao Banco de DesenYolvimento do Es
tado da Bahia S.A.- DESENBANCO, este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação, destinado ao financiamento da implan
tação do Programa CURA, naquele Município, de conformidade com a in
clusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, lO de julho de 1980. -João Figueiredo. 

E.M. no 153 
Em 26 de )unho de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apreciar o 

anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito da Prefei
tura Municipal de Ilhéus (BA), no sentido de ser autorizada, com base no que 
estabelece o artigo 2'il da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, a 
contratar operação de crédito rto valor de Cr$ 273.320.000,00 (eqüiva:lentes a 

ração de crédito de CrS 273.320.000,00 (correspondentes a 500.000 UPC>, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 546,64, em abril/gO), nos terM 
mos da súmula anc:'<a. 

Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da Resolução n~ 
93, de IIMJ0-76, Jo Senado Federal, submeto o assunto à consideração de V. 
Ex~s. votando pelo seu _encaminhamento à Presidência da República, com pa
re~.;Cr favorável deste Conselho, para posterior envio àquela Casa do Congres
so, se de açordo o Chefe do Poder Executivo. 

Anexo: Voto do Conselheiro Carlos Geraldo Langoni, em lJ-6-80 

Operação de Ci'édito a ser contratada pela Prefeitura Municipal de 
Ilhéus (BA) junto ao DESENBANCO- Banco de Desenvoh·imento 
do Estado da Bahia S/ A, este na qualidade de Agente Financeiro do 
Banco Nacional da Habitação. 

]. Características da operação: 

A - Valor: 273.320.000,00 
(correspondente as 500.000 UPCs de Cr$ 546,64, em 
abrilf80); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C - Encargos: 
I - juros de 4% a.a. sobre o saldo devedor; 

2- correção monetária: idêntica à utHizã.da para a UPC; 
3- taxa de administração de I% sobre o valor do empréstimo; 

4 - taxa de acompanhamento técnico de t% sobre o valor do 
empréstimo; 

d)- Garantia: Imposto sobre Circulação de Mercadorias; 
E - Destinação dos recursos: implantação do programa CURA

Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada. 

2. Segundo parecer apresentado pelo DESENBANCO - Banco de 
Desenvolvimento do Estado da Bahia S/ A, a operação de crédito sob exame 
ê viável econômica e financeiramente. 

3. Trata-se de operação a que por força das disposições contidas no ar
tigo 2'? da Resolução n<? 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam 
os limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, da mesma 
Casa do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação. 

4. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pública, a 
situação geral da dívida consolidada interna do pleiteante apresenta-se con
forme o quadro a seguir: 

CrS mil 
500.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 546,64, vigente--::-:-:-:--::---::-:-:---:-:-:----:::-:---:----:-------
em abril/80), juntO ão Banco de Desenvolvíme11t0 do Estado da Bahia S.A. 
- DESENBANCO, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio

Dívida Consolidada Posição em Operação Situação Posterior 
Interna 30-4-80 sob à contratação 

nal da Habítação. xame pretendida 
2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo único do ---------------------------

artigo 2'il da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra de submeter a matêria 
à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

CMN n' 256(80 

Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA)- Pedido de autorização 
para contratar operação de crédito prevista no artigo 29 da Resolução 
n'il 93, de 11-10-76, do Senado Federal, no valor de Cr$ 
273.320.000,00. 

Senhores Conselheiros, 

I- lntralimite •...•.... 
a) Em títulos .. 
b) Por contratos ..... 
c) Por garantias , .... 
d) Outras .......... 

II- Extralimite ........ 
a)FDU ... 
b)FAS .. ..... ,, .. , 
c)BNH ... 

III- Total Geral (l+ll) 

70,0 70,0 

70,0 70,0 
273.320,0 273.320,0 

273.320,0 273320,0 
70,0 273.320,0 273.390,0 

Pretende a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) contratar,junto ao Ban-- 5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endiv_idamento intra e 
co de Desenvolvimento do Estado da Sabia S.A.- DESENBANÇO, este na extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postu
"!ualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, uma ope- Jante, teríamos a seguinte situação: 
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Cr$ mU 

Dívida Intra e Operação Situação poste- Limites do art. 
2• daRes. 62/75 extralimite. sob riorà 

Posição em: Exame contratação 
30-4-80 

Montante global ...... 70,0 273.320,0 273.390,0 106.488§ 
Crescimento real 
anual ............... (11,6) 273.320,0 273.308,4 30.425,4 
Dispêndio anual 
máximo .............. 0,0 24.326,5 24.326,5 32.819,1 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento do referido Municí~ 
pio (intra +- extralimite + operação sob exame), seriam ultrapassados os tetos 
que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do citado artigo 2• da Resolução n• 
62/75. 

7. Assinale-se, a.inda, que o orçamento do pleiteante para o ano corren
te prevê a realização da receita de CrS 220.000.000,00 (deduzidas as ope
rações de crédito), da qual cerca de 36,30% destinam .. se a atender a investi
mentos com recursqs próprios, fato que, segundo o Departam~nto da Dívida 

ÓANCO CCIJTitAL DQ C:AAS!l 

OISTo\00 
~

ro ......... 
PR!:f"EITUí'.A J.IWittPAL DE Itill:us (B/1.} 

AO- f<;I~~~C!OOIII>OS~r:tf'll$~ 

Pública, não deverã acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução orça~ 
mentâria dos próximos exercícios. 

8. Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior ao 
maior dispêndio relativo à dívida contraída somado ao do financiamento pre~ 
tendido. 

9. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da precitada 
Resolução n9 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do Federal. se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

r-;;;:co OC-;ESEI!\'OLVH:i:I~TO 00 ISTAOO DA etJUA. S/A"- AG~!Tf ;II:JJ:C~;~D O~ m:~ ~. 

4"% a.a 

lei ,,~· L-.04:., de 05.1:!.79 

Af-l!lt!Uo~S 

1980 
19Sl 

llo>G 
150.000 UPC's .. 81.995,0 
350.COO U?"C's "'~ \ 

273.320,0 i 
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1 "·' 81,6 ·i "·' 1 "·' (11,6) 1 i 

f_ =L . =: ____ j ___ L_---f-----1 ! 1 : 

~, I -::ri· ·,,, .. ·1 ----1 .. ,,,---j ... ói',ii·-·r-·---1---~--f---4 
: . I I i __j I I 1 · 

L_. ----1-----' --·-· ... ----- _ ------,--1-----j i
r-· ..... 1.· ........ - ... -1 .. ·-··-·----[- ·---~---=-J---1 I I I . ·, I I I 

.:EJ::="""'''-' ------r="'=="'=::===:=====~ 
130.435,6 

I I I 

I i 

r-v!:ll·n:~>e.t:~"o;"o:'':C~!:"---------------------------------------

C'~:t~v.,;IJ~, i 

"'Os va1on!s dHere~ dos apresentados no formulãrio "OperaçÕI!!s de Crédito" devido B eorreção d! 12,06Z, correspondente i varhçio :fj!r'ltr<> u j 
U'C'S utilhad::t par~ Dqt:!.'l~ ciilculo I!! a o.tu~l ~~·•cat:'.1 

Gs lir:~itcs rclatlVas ;~.os í~~ns I, II I! III, se ~olizada a operilçÜo, serão ultrapt~ssildos. ;;;"' ? '-"J~ 
... •::> "" 

~~-------------------------------------------t: '~ o 
': •v-,..,,...,. e-"''~.,"',...~~" "('fwt.,~•...,u~~·· ··~H,,.t~•~"~'rM'• n~~~umu•A~IJ'<'lrtoi~<;II<>'III~TOI' AL ~;:.·I 
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72120?1 l 02,C~.(fl 
nANCO CENTRAL DO lHtASIL 

7S . .:~5.o 
--.---~ 

' ~----------~·~·~l~~J____ ___ _ 
------~--·-;;.~~5-;-

__ ..! ____ _ 

1 -A rra!")l~;:'l para inveslir::c,ntos. com r~cursos prÕprfos rcp'rescnta 36,30:<; da recci

h. prc.>vista (drduziC'~s l.S operações de c.rédft.?h--

:?- A r.largr.-:~ dr pcupan;~ real e ba~tante suprdor l-o r.:~ior disp~ndio. relati~o 

dÍ vi do1 cc.ntrai d~ s~-;:l~ ao do financí a:r~r.tc p~ t.:onGi é o ( C:1·s273. 320. OD:J.:::). 

PARECER N• 673, OE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n<:> 77, de 1980, da Comissão de Economia, que ''autoriza a Pre
feitura Municipal de Ilhéus ( BA) a elevar em CrS 273.320.000,00 (du
zentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna". 

Relator: Senador Almir Pinto 
Apresentado pela douta Comissão de Economia, como conclusão do seu 

parecer sobre a Mensagem n9 172, de 1980, do Sr. Presidente da República, 
vem ao nosso exame o presente Projeto de Resolução, que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e se
tenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo junto ao 
Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A. (DESENBANCO), este 
na qualidade de agente financeirO dõ BaricO Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento da implantação do Programa CURA, naquele 
Município. -

2. O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado 
no parágrafo único do artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Fe
deral, implicando, por conseguinte, a não - observância dos limites fixados 
pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, tambéffi, desta Casa do Congresso 
Nacional, uma vez que os recursos são provenientes do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), e, desta forma, considerados extralimite. 

3-. Através da Lei n9 2.043, de -5 de dezembro de 1979, a municipalidade 
foi autorizada a contratar a operação, e o Conselho Monetário Nacional, em 
sessão de 25-6~80 manifestou-se favoravelmente ao acolhimento do pleito da 
Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA). 

4. Por outrÕ lado, trata-se de operação financeira cuja tramitação está 
prevista no art. 416 do Regimento Interno, como decorrência de a Consti~ 
tuição Federal, em seu art. 42, item VI, prescrever como competência privati~ 
va do Senado Federal Hfixar, por proposta do Presidente da República e por 
resolução, limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados 
e dos Municípios". ' 

5. Verifica, assiOl, que a proposição foi elaborada consoante as pres
crições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso 
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das ComiSsões~ lO de setembro de 1980.- Aderbal Jurema, Presi~ 
dente em exercício - Almir Pinto, Relator- Cunha Limà - Leite Chaves
Lenoir Vargas- Helvídio Nunes - Murilo Badarô - Bernardino Viana
Amaral Furlan. 

PARECERES N's 674 e 675, DE 1980 

PARECER N• 674, DE 1980 
Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem n"' 164, de 1980 (n9 269, de 1980, na origem) 
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Sena· 
do Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Votorantim (SP) a elevar em Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta 
e um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois 
cruzeiros e seteilta-e três centavos) o montante de sua dívida consolida
da. 

Relator: Senador Orestes Quércia 

Com a Mensagem n9 164/80, o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Votoran~ 
tim (SP), que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica do Estado de São 
Paulo S/ A .• esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, as seguintes operações de ~rédito: 

I - PROGRAMA PROFILURB 

Características da operação: 

A -Valor: 213.612 UPC (correspondentes a Cr$ 104.206.341,96, 
considef3.d0_0_v_iiiOr!iOminal da UPC de Cr$ 487,83, em janei
ro de 1980); 

B- Prazos: 

I - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 180 meses; 

C - Encargos: 

I -juros de 1% a.a, (~% a.a. para o BNH e 1% a.a. para o 
Agente Financeiro); 
2 - correção monetária com base na variação trimestral das 
ORTN (UPC); 

D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto a Circulação de 
Mercadorias (!CM); 

E - Destinação dos recursos: financiamento de lotes urbanizados, 
Programa PROFILURB, naquela cidade. 

II - PROGRAMA FINC/FINEC 
Características da operação: 

A - Valor: 15.277,85 UPC (correspondentes a Cr$ 7.452.993,57, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 487,83, em janei
ro de 1980); 

B- Prazos: 

I - carência: 18 meses; 
2 -de amortização: 216 meses: 

C - Encargos: 

I -juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para o 
Agente Financeiro); 
2 - correção monetária com base na variação trimestral das 
ORTN (UPC); 

O~ Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias (!CM); 
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E - Oeistinação dos recursos: urbanização de conjuntos habitacio
nais e financiamento de equipamentos comunitários públicos, 
naquela cidade. 

II! - PROGRAMA FICAM 
Características da operação: 

A- Valor: 102.840 UPC (correspondentes a Cr$ 50.168.437,20, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 487,83 em janei
ro de 1980): 

B " Prazos: 

1 - de carência: 18 meses 
2 - de amortização: 300 meses 

C - Encargos: 

l - juros de 2% a.a.; 
2 - correção monetáriã: Plano Equivalência (PES); 

D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circu
lação de Mercadorias (!CM); 

E- Destinação dos recursos: Financiamento da construção, conclu
são, ampliação ou melhoria de habitação de interesse social, 
naquela cidade. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedi
do, por considerá-lo técnica e financeiramente viável, não devendo os seus en
cargos gerar maiores pressões na exl!cução orçamentária dos próximos exercí
cios. 

No mérito, os empreendimentos enquadram-se nas diretrizes do Plano 
Nacional de Desenvolvimento e tem merecido a acolhidla da Casa, até mes
mo porque os mesmos se revestem de carãter reprodutivo, devendo ensejar o 
retorno aos cofres públicos de boa parte dos capitais investidos, através das 
rendas provenientes da exploração dos serviços. 

Ressalta-se, ainda, que a margem de poupança real do município em 
questão é superior ao maior dispêndio relativo à dívida contraída somado ao 
do financiamento pretendido. 

Pelo exposto, acolhemos a Mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 78 DE 1980 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em 

Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte 
e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centa
vos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP), nos termos do 

art. 29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar em CrS 161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhões, oito
centos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor,junto à CaiXa Econômíca do Estado 
de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação, destinado ao financiamento de lotes urbanizados, Programa 
PROFILURB, urbanização de conjuntos habitacionais e financiamento de 
equipamentos comunitários públicos; e financiamento da construção, conclu
são, ampliação ou melhoria de habitação de interesse social daquele municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no res
pectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1980. - Roberto S3.turnino, Presi

dente~ em exercício- Orestes Quércia, Relator- José Lins- Vicente Vuolo 
- Alberto Silva - Bernardino Viana. 

MENSAGEM N• 164, DE 1980, A QUE SE REFERE 0 PARECER 

(N• 269/80, na origem) 

EXCELENT!SSIMOS SENHORES MEMBROS DO SENADO FE
DERAL: 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro
por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Munícipal de Votoran
tim (SP) a elevar em CrS 161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhões, oito
centos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
empréstimos junto à Cãixa Econôrriica do Estado de São Paulo S.A., esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinados 

ao financiamento de lotes urbanizados, Programa PROFILURB, urbani
zação de Conjuntos Habitacionais e fínanciamenco de equipamentos comuni
tários públicos: e financiamentó"da construção, conclusão, ampliação ou me
lhoria de habitação de interesse social naquele Município, de conformidade 
com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazen
da. 

Brasília, 8 de julho de 1980. -João- Figueiredo. 

EM n' !60 
Em 26 de junho de 1980 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O COnselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apreciar ao 
anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito da Prefei
tura Municipal de Votorantim (SP), no sentido de ser autorizada, com base no 
que estabelece o artigo 29 da Resolução n'? 93, de I 1-10-76, do Senado Fede
ral, a contratar operações de crédito somando Cr$ 161.827.772,73 (equivalen
tes a 331.729,85 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 487,83, 
vigente em janeiro/80), junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo único do 
artigo 29 da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra de submeter a matéria 
à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolh~mento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) - Pedido de autori
zação para contratar operações de crédito previstas no artigo 29 da 
Resolução n'>' 93, de 11-10"76, do Senado Federal, somando Cr$ 
161.827.772,73. 

Senhores Conselheiros, 
Pretende a Prefeitura Municipal de Yotorantim (SP) contratar, junto à 

Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, operações de crédito somando 
Cr$ ·161.827.772,73 (correspondentes a 331.729,85 UPCs, considerado ova
lor nominal da UPC de Cr$ 487,83, vigente emjaneiro/80), nos termos da sú
mula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da .Reso
lução n"' 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o assunto à conside
ração de V. Ex•s, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da Re
pública, com parecer favorável deste Conselho, para posterior envio àquela 
Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Anexo: Voto do Conselheiro Carlos Geraldo Langoni, em 4-6-80. 

ANEXO 

Operações de crédito a serem contratadas pela Prefeitura Muni
cipal de Votorantim (SP) junto à Caixa Económica do Estado de São 
Paulo S.A.,_~sta na qualidade de Agente Financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação. 

I - PROGRAMA PROFILURB 

Caracteristíca da operação:._ 
A - Valor: 213.612 UPCs (correspondentes a Cr$ 

104.206.341,96, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
487,83. em janeiro de 1980/; 

B- Prazos: 
I - de carência: 24 meses: 
2 - de amortização: 180 meses; 
C - Encargos: 
I- juros de 1% a.a. (7% a.a para o BNH e 1% a.a para o Agen

te Financeiro); 
2 ....... correção monetária com base na variação trimestral das 

ORTNs (UPC); 
D- Garanti_as: vinculação de quotas do Imposto sobre a Cir

culação de Mercadorias (ICM); 
E - Destinação dos Recursos: financiamento de lotes urbani-

zados, Programa PROFILURB, naquela cidade. 

II- PROGRAMA FINC/FINEC 
Características da operação: 
A - Valor: 15.277,85 UPCs (correspondentes a Cr$ 

7.452.993,57, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 487 83 
em janeiro de 1980); ' ' 
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B- Prazos: 
l - de carência: 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 
1- juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para o Agen

te Financeiro): 
2 - correçào monetária cOrri -oase na variação trimestral das 

ORTNs- (UPCJ: 
O -Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Cir

culação de Mercadorias (!CM): 
E- Destinação dos recursos: Urbanização de Conjuntos Ha

bitacionais e financiamento de equipamentos comunitários públi
cos. naquela cidade. 

III - PROGRAMA FICAM 
Características da operação: 
A - Valor: 102.840 UPCs (correspondentes a Cr$ 

50.168.437,20, considerado o valor nominal dE UPC de CrS 487,83, 
em janeiro de 1980); 

B- Prazos: 
I - de carência; 18 meses; 
2 - de amortização: 300 meses; 

C - Encargos: 
I -juros de 2% a.a.; 
2 - correção monetária: Plano Equivalência (PES): 

D- Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Cir
culação de Mercadorias (ICM); 

E - Destinação dos recursos: Financiamento da construção. 
conclusão, ampliação ou melhoria de habitação de interesse social, 
naquela cidade. 

2. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica do Estado de 
São Paulo S.A, a operação de crédito sob exame é viável económica e finan
ceiramente. 

3. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no ar
tigo 2~' da Resolução n\' 93, de ll-I0-76, do Seriado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 2\' da Resolução ní' 62, de 28-10~75, da mesma Casa 
do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Ban· 
co Nacional d<i Habitação. 

4. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pública, a sí~ 
tuação geral da dívida consolidada interna da Prefeitura Municipal de Voto
rantim (SP) api'esenta-se conforme o quadro a seguir: 

CrS mil 

Díl'ida consolidada Posição em Operação Situação posterior 
interna 31-01-RO sob à contratação 

exame pretendida.. 

J - lntralimite 3.472,2 3.472,2 
a) Em títulos 
b) Por contratos 3.472,2 3.472,2 
c) Por garantias 
d) Outras 

Il - Extralimite 161.827,8 161.827,8 
a) FDU 
b) FAS 
c) BNH 161.827,8 161.827,8 

lll - To tal geral (l +II) 3.472,2 161.827,8 165.300,0 

5. levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra ecxtralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante. teríamos a seguinte situação: 

Dívida intra e 
extrai imite 

posição 
em: 3!-11!-Síl 

Montante global 3.472.7 
Crescimento real 

anual 372,9 
Dispêndio anual 

máximo 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida Prefeitura 
Municipal de Yotorantim (SP) (intra+ extralimite +operação sob exame) se
riam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I e II do citado 
artigo 2'1 da Resolução n<1 62/75. 

7. Tendo em vista, entretanto: 

a) que o orçamento do pleiteante para o ano corrente prevê a realização 
de receita de Cr$ 168.000.000,00 (deduzidas as operações de crédito), da qual 
cerca de 4,90% destinam-se a atender a investimentos com recursos próprios~ 

b) que o empreendimento a que se propõe o referido Município se reves-
te de caráter reprodutivo, devendo, conseqüentemente, ensejar o retorno aos 

Cr$ mil 

Sitoação Limites 
posterior à do art. 29 

exame contratação. da Res. 

"' 62/75 

161.827,6 165.300,3 65.252,8 

161,827,6 161.454,7 18.643,6 

12.000,8 12.000,8 13.982,7 

cofres públicos de parte do capital investido, através das rendas provenientes 
da exploração de serviços; e 

c) que sua margem de poupança real é superior ao maior dispêndio rela
tivo à dívida contmída somado ao do financiamento pretendido, opina o De
partamento da Dívida Pública que a assunção do compromisso sob exame 
não deverá acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução orçamentária 
dos próximos exercicios. 

Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da precitada Re
solução n'1 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho Mo· 
nctário Nacional e, posteriormente, à Presidência da Repúblíca e ao Senado 
Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. f 
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I' \RECER ~' 675, DE 1980 

Da Cnmis,.àu de Con-.tituição e .Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n" 7H, dl' 19HO, da \omi~sào de Economia, que "autoriza a PK""e
f<.•itunl !\lunil'ipal de Votorantim ( SP) a elevar em 
Cr$ 161.1'127.772,7.' (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte 
c o;.<.•tc.• mil, 'it'ft.'(."l'ntos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centa
"·os) o montantl' de sua dívida consolidada interna". 

Rdatur: St.-nadur Franco Mnntoro 

O Presente Projeto de Resolução, da ComiSSãO--de Economia do Senado 
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n<? 164/80, do Se
nhor Presidente da República, autoriZa a Prefeitura Municipal de Yotoran
tim (SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 161.827.772,73 (cento e ses-:. 
senta e um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois 
cruzeiros c setenta e três centavos). destinado a financiar a urbanização de 
conjuntos habitacionaiS c cquipamcrtlós comunitários-públicos, naquela cida-

de. o peatllo foi formulado nos termOS" áo -pi-CCeltüad-õ nó parágrafo único 
do artigo 29 da Resolução n'i' 93, de 11-1076, do Senado Federal, implicando, 
por conseguinte, a não-observância dos limites fixados pela Resolução núme
ro 62, de 1975. também do Senado Federal. 

A autora da proposição esclareceu que todas as exigências de caráter 
técnico foram rigorosamente cumpridas c há uma perfeita compatibilização 
com os objetivos do Plano Nacional de Deset 1lvimento. 

Assim, verifica-se a proposiç1.l.o foi elaborada o.:Onsoante as prescrições le
gais e regimentais aplicúveis à espécie, merecendo, por isso, ó nosso encami
nhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalídade,juridi
cidade e técnica legislativa. 

Sala da~ Comissões, 10 de sdembro de 1980.- Aderhal .Jurema. Presi
dente, em exercício - FranL'U 1\-lontoru, Relator- Leite Chaves- Helvídio 
Num·~- Cunha l.ima- 1\luriln Radarô- Bernardino Viana- Lenoir Var-
1!aS - Almir Pinlu - ,.\maral Furlan. 

PARECERES N•s 676 e 677, DE 1980 

PARECER N• 676, DE 1980 

Da Comissão de Economia. 
Sobre a Mensagem n' 169, de 1980 (n'' 280, de 1980, na origem), 

do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Sena
do Fed_cral, proposta para que seja autorizada a Prefeitura J\1unidpal 
de Goianésia ( GO) a elevar em ('rS 2.300.000,00 (dois milhões c tre
zentos mil cruzeiros) o montante de sua dh·ida consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Com a Mensagem n9 169/80, o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Goiané
sia (GO), que objetiva contratar,junto à Caixa Econômica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, a seguinte operação de crédito: 

04Características da operação: 
A - Valor: CrS 2.300.000,00; 
B- Prazos: 

1 - de carência: 2 anos; 
2- de amortização: 10 anos; 

C - Encargos: 
I -juros de 6% a.a.; 
2- correção monetária: 40% do índice da variação das 
ORTN; 

D -Garantia: vinculação de cotas do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM); 

E- Destinação dos recursos: construção de galerias pluviais e 
maios-fios." 

O Conselho Monetário Nacíonal pronunciou-se favoravelmente ao pedi
do, por considerá-lo técnica e financeiramente viãvel, não devendo os seus 
encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos 
exercícios. 

No mérito, a construção de galerias pluviais e meios-fios se enquadra 
nas normas operacionais do F AS e tem merecido a aprovação deste Órgão 
Técnico, atê mesmo porque o empreendimento de que se trata tem caráter re
produtivo, fazendo retornar aos cofres públicos boa parte do capital investi
do, mediante a tributação aos benefiCiários do Pro}eto. 

Pelo expo.sto, acolhemos a Mensagem, nos termos do seguinte; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 79 DE 1980 

Autori:la a Prefeitura :\lunicipal de Goian~sia ((;())a ele,,. ar t•m 
Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montanh.• 
de sua dh·ida consolidada interna. 

O Senado Federul resolve: 

Art. lll Ê a Prefeitura Municipal de Goianésía (GO) nos termos do art. 
2\' da Resolução n'! 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
t.ada a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o 
müntantc de sua dívida consolidada interna, a fim de que po.<>.'ia contratar um 
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econõmica Federal, mediante a uti
lização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! - fAS, 
destinado ao financiamento da construção de galerias pluviais e meios-!ios. 
naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centml do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'! bta resolução entra em vigor na data de sua publicaçãu._ 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1980.- Roberto Saturnino, Presi

dente em exercício - Bernardino Viana. Relator- Vicente \'uolo - - Al
berto Sih-'a - Orestes Quércia - José Lins. 

MENSAGEM N' 169, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER 
(N' 280/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro
por :.1 Vossas Ex~lências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Goiilnésia 
(GO) a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprésti
mo junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo di! Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. destinado ao financia
mento da construção de galerias pluviais e meios-fios, naquele Município, de 
conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado da Falenda. 

Brasília, 10 de julho de 1980.- João Figueiredo. 

E.M. n' !52 
Em 26 de junho de 19::::0 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apreciar o 
anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito da Prefei
tura Municipal de Goianésia (GO), no sentido de_ser autorizada, com base no 
que estabelece o artigo 2'i' da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Fede
ral, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.300.000,00 (dois mi
lhões e trezentos mil cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, mediante a 
utililação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS. 

2. Nessas condições, e ~m face do que preceitua o parágrafo único do ar
tigo 29 da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra de submeter a matéria à 
elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, M inístro da Fazenda. 

Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) - pedido de autori
zação para c-ontratar operação de crédito pre,.·ista no artigo 29 da Re
solução n'' 93, de 11-10-76, do Senado Federal (('r$ 2.300.000,00). 

Senhores Conselheiros, 
Pretende a PrefeÚura Municipal de Goianésia (00) contratar, junto à 

Caixa Económica Federal (com a utilização de recursos do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS), uma operação de crédito de 
Cr$ 2.300.000,00, nos termos da súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da Resolução 
n'~93, de I 1-!0-76, do Senado Federa!, submeto o assunto à consideração de 
V. Ex~s. votandO pelo seu encaminhamento à Presidência da República, com 
parecer favorável deste Conselho, para posterior envio àquela Casa do Con
gresso, se_ de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Anexo: Voto do Conselheiro Cai-los Geraldo Langoni, em 4-6-80. 

Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura Municipal 
de Goianésia ( GO) junto à Caixa Econômica Federal, esta na quali
dade de gestora do F AS. 

I. Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 2.300.000,00; 
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B- Prazos: 
I - de carência: 2 anos; 
2- de amortização: lO anos; 

C - Encargos: 
l -juros de 6% a. a.; 
2- correção monetãriã: -"40% do indice da variação das 
ORTN; 

D- G&rantia: vinculação de cotas do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM); 

E- Destinação dos recursos: construção de galerias pluviais e 
meios-fios. 

2. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica Federal, a ope
ração de crédito sob exame é viãvel social, económica e financeiramente. 

3. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no ar
tigo 2~ da Resolução n~ 93, de 11-10-76, du Setlado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 2~ da Resolução n~ 62, de 2S-I0-73, da mesma Casa 
do Congresso, haja vista que os reCursos a serem repassados provêm do Fun
do çle Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS. 

4. De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pública, a si
tuação geral da dívida consolidada interna do Município de Goianésia (GO) 
apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Cr$ J:\.!1 

lllVJD!l. ccx.;~C..lll~.DI\ KCI{'):O -~:'1 CX'.I:J<N,:hO SJ1\1N:"J'.o ram 1 .. ct 
29.02.E-O "" r. co··:n: .. ..,.J.,.Y.':'lJ '·"·" n:r.::~:::r, I:Xl>.'·:ír: ~1XilJDh 

l-~ ·1.433,1 -- l..:..Qhl ., Dn t.Itulm:. 

b) Por c:ont:rat= 1.433,1 1 • .&33,1 
cl Por 9i:flllltii!l~ ., Cl>tr~ 
li-~ -- -~-ll 2.300,0 

a) FOO 

b} i1.S 2.300,0 2.300,0 
c) )JN!I 

m-'IOT.."\T,~.I. (P!I) 
~ 2.3QO,Q - 3.733,1 

5. Dessa ~ormõll, põ!lra efeito Clc an~1ise 

80bre oa. capacidade de pao;ra.rnc:mto C!a postulante, teríamos; a s5:: 
guintc situaç:io: 

Cr$ l'\i1 
D!viüa intra-

"""""""' ~:ar~~~~ Lir.1itcs do 
limite. n:si- ""' =t. 2:;>&, 
ção C!:IQ9.02.80 = t.açãt>. Res. 62/75 

M::m:.zmtc g1obi>.l 1.433,1 2.300,0 3.733,1 ZJ.382,0 

Cr~t.orc--

ru =<:~l ...... -l.92,Q_ --2.300,0 2.1(18,0 7.623,~ 

D.isr&.dio anw.l 

11Ul(lZIO ........ 1.024,0 ti9,0 1.09340 5.867,6 

I.::::·M~~ 
l
i J.t-1NOO 

u-•-. 13,6 14,7 

i li 'lOTAI,(:["-'~'·~ 1.496,5 ! 1.625,1 1.433,1 

6. Como se Ve, con-siderado todo o endividamento do referido Municí
pio (intra+ extralimite + operação sob exame), ainda assim ele ficaria conti
do nos parâmetros do artigo 29 da citada Resolução n~ 62/75. 

7. É de consignar, ainda, que a operação de que se trata tem caráter re
produtivo, com retorno aos cofres públicos de grande parte do capital investi
do, mediante a tributação aos respectivos beneficiários. 

8. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da precitada 
Resolução n9 93/76, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho Mone
tário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Fe
deral, se de acordo o Chefe do Poder EXecutivo. 

U-nU"1'"tttotMIIrCII~SOS 

M;tpa tlu C.:on\roll.J rla:; Opc,r.,çüo:; da [)/'o'id>J 
Con:oo11d:Hla lnlcrn.:. 

L~~~~çi:o de Gn1c:rias pluviais e mdos-fios. I 
1"~'""·"'--=::J. 

- ]1:,7 

-14-,~------t-----~------i 
I _,,,, I 
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g."VJ~A I "t~~·~~~; 
("') 1990 • cr; 264,5; 19.91 • Cr$ 250,7; 1992 ":' cr~ na,~: 

J?..._~ .. ,. l''i~olo,4f'~-'25õ:Oj:?-'~--~~-~~-----~~-~!---J~s-~---:·~s~ -··-··i'~-!'--~:--/~ 
~_,.-o:.rt~:<;.AoSI!lo""""!tJ,ot;~l 69,0; üã;o · 253,0 1 361,1 . 347,3 + 333,5 ! Jl9,':' 1 JOS,S 2n.,1 27~,3 

rru.~~- : l._Oi':!.~: Jsn,o i 2SJ,o ~ JGl,l I :J47,3 : JJJ,s • n<:-,7 i · JQS,9 :nz,l 27:!,~ 

, ' 7 ro:Aco"••"l 

t~:~:';~<' i ::·m'"'""""" i~~~~Í:~~~,!~~~~c:;;·;;r j 
-------t"-:-::-::-:---+"-----1"'--::--::;:;:-:--: 3.733,_~ j z7.Jez,_o I 23._~-~~ ! -----, 

2.1oe,o ! 7.6~3.~ i s_.,l.s.~ ! - . 
r 

--t- ~!s::·~---T- .::]~·1,6 
·----'-,----" 
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PARECER No 677, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso
lução n'» 79, de 1980, da Comissão de Economia, que "autoriza aPre
feitura Municipal de Goianésia (GO) a elevar em Cr$ 2.300.000,00 
(dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna." 

Relator: Senador Lázaro Barboza 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n'i' 169/80, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Goianésia 
(GO) a contratar emprêstimo no valor de Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e 
trezentos mil cruzeiros), destinado a financiar a construção de·galerias plu
viais e meios fios, naquele Município. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2'i' da Reso
lução n'» 93, de 1976, do Senado Federal, por se tratar de recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, implicando, por conseguinte, a 
não observância dos limites estabelecidos no art. 2~> da Resolução n'i' 62, de 
1975, da mesma Casa do Congresso Nacional. 

De outra parte, a autora da proposição esclareceu que todas as exigên
cias de carãter técnico fOram rigorosamente cumpridás e a solicitaflte tem 
margem de poupança real para arcar com oS compromissos decorrentes da 
presente operação de crédito. 

Assim, verifica-se que a p~_opOsição foi elaborada consoante as pres
crições legais e regimentais aplicâveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso 
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 10 de Setembro de 1980.- Aderbal Jurema, Presi
dente, em exercício - Lázaro Barboza, Relator - Leite Chaves - Murilo 
Badaró - Bernardino Viana - Lenoir Vargas - Helvídio Nunes - Almir 
Pinto - Cunha Lima - Amaral Furlan. 

PARECERES NOs 678 e 679, DE 1980 

_PARECER N• 678, DE 1980 

Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem n'i' 168, de 1980 (n9 279, de 1980, na origem) 
do Senhor PresidP.nte da República, submetefldo à aprovação do Sena
do Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Currais Novos (RN) a elevar em CrS 107.961.977,60 (cento e sete 
milhões, noncentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete 
cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins 

Com a Mensagem n'» 168/80, o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Currais 
Novos (RN), que objetiva contratar,junto ao Banco do Estado do Rio Gran
de do Norte S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação, a seguinte operação de crédito: 

Características oa operação: 

•• A - Destinação dos recursos: elaboração de projetes e exe
cução de obras e serviços necessários à implantação do Projeto 

CURA, na sede dO Município; 
B -- Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (ICM). 

I - Programa FIPLAN 

A -Valor: 7.194 UPC, correspondente a CrS 3.084.787,20. 
B- Prazos: 

1 - de carência: 6 meses 
2 - de amort.ização: 120 meses; 
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C - Encargos: 
I -juros a 3% a.a. (sendo 2% a.a-. para o BNH e I% a.a. 
para o Agente Financeiro); 
2 - correção monetária idêntica à variação trimestral das 
ORTN (UPC); 
3 - taxa de administraçãO dO -BNH de I% sobre cada de
sembolso; 

II - Projeto CURA 

Projeto CURA, na sede do município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua_ publicação. 
Sala da~ Comissões, 27 de agosto de 1980.- Roberto Saturnino, Presi

dente em exercício- José Lins, Relator- Orestes Quércir -Vicente Vuolo 
- Bernardino Viana - Alberto Silva. 

MENSAGEM N• 168, DE 1980, A QÚE SE REFERE O PARECER 

A - Valor: 244.583 
104.877.190,40; 

UPC correspofldentes a CrS Mensagem n9 279/80, na origem. 

B- Prazos: 
l -- de carência: 36 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C - Encargos: 
I -juros de 3% a.a. (sendo 2% a.a. para o BNH e 1% a.a. 
para o Agente Financeiro); 
2- correção monetária idêntica à-variação trimestra"l das 
ORTN (UPC); 
3- taxa de administração do BNH de 1% sobre cada de
sembolso." 

2. Segundo parecer apresentado pelo Banco dÕ Estado do Rio-Grande 
do Norte S.A., a operação de crédito sob exame ê viável econômica e fiiiãn
ceiramente. 

3. Trata-se de uma operação extralimite que por força das disposições 
contidas no art. 29 da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não 
se aplicam os limites fixados no art. 2~' da ReS-õri.i.ÇãO n'i' 62, de 1975, também 
do Senado Federal, tendo em vista que os recursos serem repassados do Ban
co Nacional da Habitação. 

4. É competência do Senado Federal autorizar as operações de crédito 
contratados pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do 
FNDU, FASe do BNH- (parágrafo único do art. 2• daRes. n•93,de 1976). 

Para esses casos não se aplicam os limites fixados no art. 2~' daRes. n9 62, 
de 1975. 

5. Com base nessa competência, foram aprovados por esta Casa cente
nas de propostas - Municípios e Estados, independentemente de qualquer 
análise econõmico-financeira de pagamento, por tratar-se de decisão exclusi
va do Senado quanto a finalidade do empréstimo,_ e_ na sua totalidade são 
aplicados em atividades de prioridade social (Saneamento público, habitação, 
desenvolvimento urbano), todas de natureza imprescindível ao bem-estar so
cial. 

6. Cabe ressaltar que por se tratar de decisão deste Senado e face aos 
beneficies sociais a serem gerados, torna-se dispensável o estudo da viabilida
de econõmico-financei["a -(anexo) pela rigidez dos parâmetros adotados na 
análise. 

Deve-se considerar que; 
a) novas receitas indiretas poderão ser geradas em decorrência das obras 

a serem implantadas; 
b) a geração de receita poderá se dar a taxas bem mais elevadas àquelas 

consideradas na a!Íalise; 
c) deve-se considerar ainda que, o período de carência é bastante elástico 

para acomodação financeira dos tomadores. 

6. Com base no exposto, opino favora":elmel!te_ a aprovação do projeto 
em exame, tendo em vista o caráter de prioridade social a gue se reveste tal 
empréstimo, na forma seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 80, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN), a ele
var em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e ses
senta e um mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senador Federal resolve:· 

Art. {9 E a Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio 
Grande do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n'? 93, de II de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cen
to e sete milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete 
cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de Agente Financei
ro do Banco Nacional da Habitação, destinado ao financiamento da elabo
ração de projetas e execução de obras e serviços necessários â implantação do 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos Termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de 
propor a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cur
rais Novos (RN) a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cen-to e sete milhões, nove
centos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa cpntratar 
empréstimo junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado 
ao financiamento da elaboração de projetós e-execução de obras e serviços 
necessários à implantação do Projeto CURA, na sede do Município, de con
formidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do da Fazenda. 

Brasílià, lO de julho de 1980. -João Figueiredo. 

E.M. n• 134 
Em 26 de junho de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apreciar o 
anexo voto, determinou fosse encaminhado a Vossa Excelência o pedido da 
Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN), no sentido de ser autorizada, 
com base no que estabelece o artigo 29 da Resolução n~' 93, de l I-10-76, do 
Senado Federal, a contratar uma operação de crédito de Cr$ 107.961.977,60 
(cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e 
sete cruzeiros e sessenta centavos)- correspondentes a 25 I .777 UPC, consi
derado o valor nominal da UPC de CrS 428,80, vigente em outubro de 1979 
-,junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo únicO do 
artigo 2~' da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra de submeter a matéria 
à elevada consideração de Vossa Excelência. a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêa~ Miriistro .da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Presidência 

CMN n' 254/80 

Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN)- pedido de auto~ 
rização para contratar operação de crédito prevista no artigo 29 da Re
solução n9 93, de ll~I0-76, do Senado Federal, no valor de 
Cr$ 107.961.977,60. 

Senhores Conselheiros: 

Pretende a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN) contratar,junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, uma operação de crédito 
de Cr$ 107.961.977,60. (correspondentes a 251.777 UPC, considerado ova
lor nominal da UPC de Cr$ 428,80, vigente em outubro/79), nos termos da 
súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 21' da Reso
lução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o assunto à consi~ 
deração de V. Ex•s, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da R e~ 
pública para posterior envio àquela Casa do Congresso, se de acordo o Chefe 
do Poder Executivo. 

Anexo. 

Voto do Conselheiro 
Carlos Geraldo La,ngoni 
Em 13-6-80 
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ANEXO 

OPERAÇÃO DE CRÉDITO A SER CONTRATADA PELA PREFEI
TURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS (RN) JUNTO AO BANCO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A., ESTE NA QUALI
DADE DE AGENTE FINANCEIRO DO BANCO NACIONAL DA HA
BITAÇÃO 

Dívida intra 
e extralimite 
Posição em 

31-3-80 

CrS mil 

Operação Situação Limites 
sob Posterior do art. 2~' 

Exame à contratação da Res. 62/75 

Características da operação: Montante global 5.133,0 107.962,0 113.095,0' 22.685,2 

.. A- Destinação dos recursos: elaboração de projetas e exe- Crescimento real 
cução de obras e serviços necessários à implantação do Projeto anual ........... . -901,5 70.196,7 69.295,2 6.481,5 

CURA, na sede do Município; Dispêndio anual 
B- garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a Círcu- máximo , ........ . 391,8 8.390,2 8.782,0 4.861,1 

lação de Mercadorias (ICM). ---------------------------

I- Programa FIPLAN 

A- Valor: 7.194 UPC, correspondentes a Cr$ 3.084.787,20; 
B- Prazos: 
I - de carência: 6 meses; 
2- de amortização: 120 meses; 
C - Encargos: 
l -juros de 3% a.a. (s-endo 2% a.a. para o BNH e I% a.a. para 

o Agente Financeiro); 
2- correção monetária idêntica à variação tririlestral das 

ORTN (UPC); 
3 - taxa de administraçãO do BN H de I% sobre cada desem

bolso; 

II- Projeto CURA 

A- Valor: 244.583 UPC, correspondentes a 
Cr$ 104.877.190,40; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 36 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C - Encargos: 
1 -juros de 3%a.a. (sendo 2%a.a., para o BNH e l%a.a., para 
o Agente Financeiro), 
2 - correção f!10netária idên-tíca à vadação trimestral d-ã.s 
ORTN (UPC); 
3- taxa de administração do BNH de I% sobre cada desem~ 
bolso." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado do Rio Gran
de do Norte SA., a operaçã~ de crédito so_b exa~e é vi~vel_económica e fi
nanceiramente. 

3. Trata-se de operação a que por força das disposições contidas no ar
t.igo 2"' da Resolução n'>' 93, de 11-10-76, do Senado Fed~ral, não se aplicam os 
!Jmites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 28~10-75, da mesma Casa 
do Con~re~s~-· haja vista que os recursOs a serem repassados provêm do Ban
co Nac10nai da Habitação. 
. 4. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pública, a 

situação geral da dívida consolidada interna do Município apresenta-se con
forme o quadro a seguir: 

CrS mil 

Dh·ida Consolidada Posição em Operação Situação Posterior 
31-3-80 sob À Contratação 

Interna Exame Pretendida 

1-lntralimite 64,6 64,6 
a) Em títulos 
b) Por contratos 64,6 64,6 
c) Por garantias 
d) Outras 

11-Extralimite 5.068,4 107.962,0 !13.030,4 
a)FDU 
b) FAS 
c)BNH s.OôM 107.962,0 !13.030,4 

lll -Total Gorai 11+11) 5.133,0 107.962,0 !13.095,0 

5. Levando-se em conta, entretanto, a sorna do endividamento intra e 
extrai imite, para efeitO de análise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento do referido Municí
pio (intra+ extralimite + operação sob exame), seriam ultrapassados os tetas 
que lhe foram fixados pelos itens I, II e II do citado artigo 29 da Resolução 
n' 62/75. 

7. Assinale-se, ainda, que o orçamento do pleiteante para o corrente 
ano prevê a realização de receita de Cr$ 36.600.000,00 (deduzidas as ope~ 
rações de crédito), e que sua margem de poupança real é negativa, Mesmo 
ocorrendo incremento na receita, as parcelas a resgatar também serão reajus
tadas, uma vez que estão sujeitas aos mesmos índices fixados para as Obri
gações do Tesouro Nacional- Tipo Reajustável (ORTN). 

8. Em face do qUe-preceitUa o parágrafo único do artigo 29 da precitada 
Resolução n~' 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

["'""'""""".''" i'''" 
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~o--c•~•~,..,,~,···· 'VI\JOil 00 rn::;~CJ:~::::rtl! ér$-107 .':ltil.~77,GO -. 251.777 Uf'C 

I vinculaç:lo de quot..::~s do I01 / 

Elaboraçã~ de projetos e c.:-:cc< .. Hrão c!e obras e servi<fOS necessário$ à 
ireplantaç'éo dç P.rojc~o ClJ:K.'\, 

1980 

1981 

67.111.916,80 

37.765.273,60 
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Dll..NCO CE:NTRA!-_ DO ORhSIL 

PROGRJ\MA FIPLAN 
... >.lOOi:I;A~{NCO>. 

M:::pa de Controle d;:s: Opcwçócs da Dh·lth 
Cor:solir..!i:!da Interna 

I 6 meses · 
OQR.~ÇI.O>'ONt"'J..o.IA 

UPC 

~ 65b, de 09.11.79 

. ,.,_.,;.~ ... nu 

I Vin_culação de quotas do !CM 

Elaboração _de pro_jetos e execução de obras e serviços nece.ss.ãrios 

ii !~:~plantação do projeto CURA. 

1980 
1981 
1982 
1983 
BC4 
B8~ 
1986 
H67 
1968 
1989 
1990 
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PARECER N• 679, DE 1980 

I 

Da Comissão de Constituitão e Justi-;a, sobre o Projeto de Reso
lutão n9 80, de 1980, da Comissão de Economia, que "autoriza aPre
feitura Municipal de Currais Novos (RN) a elevar em 
Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um 

-riiíf, novecentos e -setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o mon-
tante de sua dívida consolidada interna". 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Vem-ao nosso exame o presente Projeto de Resolução, apresentado pela 
Comissão de Economia, como conclusão do seu parecer sobre a Mensagem 
n' 168, de 1980, do Sr. Presidente da República, pelo qual fica a Prefeitura 
Municipal de Currais Novos (RN) autorizada a elevar em Cr$ 107.961.977,60 
(cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e 
sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, a 
fim de que possa realizar uma operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Norte S.A, este na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento da elaboração 
de projetas e execução de obras e serviços necessários à implantação do Pro
jeto CURA, naquele Município. 

2. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no art. 
2• da Resolução n' 93, de 11-10.76, do Senado Federal, não se aplicam os limi· 
tes fixados no art. 29 da Re~olução n9 62, de 28-10-75, também desta F=asa do 
Congresso Nacional, haja vista que os recursos a serem repassados provêm 
do Banco Nacional da Habitação, (BNH), portanto, considerada extralimite. 

3. Na forma do parágrafo único do art. 29 da Resolução n"' 93, de 1976, 
a matéria foi submetida ao exame do Conselho Monetário Nacional que, em 
sessão de 25-6-80, manifestou-se pelo atendimento d_o pleito da Prefeitura 
Municif~~d de Currais Novos (RN). 

4. lor outro lado, hâ a acrescentar que a contratação da operação foi 
devidar .ente autorizada pela Lei Municipal n9 856, de 9 de novembro de 
1979. 

5. Obedecida a tramitação estabelecida no art. 42, item VI, da Consti
tuição, às exigências constantes- nas normas legais vigentes (Resoluções n"'s 
62j75 e 93/76} e no Regimento Interno, opinamos no sentido da normal tra
mitação do Projeto, uma vez que constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1980. - Aderbal Jurema, Presi
dente em exercício- Bernardino Viana, Relator- Cunha Lima- Leite Cha
ves- Almir Pinto- Lenoir Vargas- Helvídio Nunes- J\:'Iurilo Badaró
A mar ai Furlan. 
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PARECERES N's 680 e 681, DE 1980 

PARECER N' 680, DE 1980 

Da C'omi~sào de Finanças. Sobre o Ofício S-22, de 1980 (nQ 
420/80- na origem), do Senhor Prefeito da ('idade do Rio de Janei
ro, ~olidtando ao Senado Federal, autorização para contratar emprés~ 
timo externo de tiS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares america
nos) para a porte de capital na Companhia do Metropolitano do Rio de 
Janeiro- METRÓ·RJ. 

Relator: Senador Tancredo Ne\'es 
O Senhor prefeito da Cidade do Rio de Janeiro. em obediência ao dis

posto no art. 42, item IV, da Constituição, solicita ao Senado Federal a neces
sária autorização para que aquele Município possa contratar empréstimo ex
terno, com aval do Governo da União, no valor equivalente a US$ 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos)_, 

2. Os mencionados recursos destinar-se-ão à Companhia do Metropoli
tano do Rio de Janeiro- METRO-RJ, sob a forma de aperte de capital
participção acionária- do Municlpio do Rio de Janeiro, udevendo ser utili
zados somente para liquidação de compromissos externos no corrente ano, 
não estando, portanto, disponíveis para outros gastos, como previsto na Ex
posição de Motivos n~' 045/80, de 4-3-80, aprovada pelo Exm~' Senhor Pre
sidente da República, em 5-3-80", conforme assinala o Senhor Ministro 
Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República- (Aviso 
no 538(80). 

3. Os compromissos internos c externos da Companhia do Metropolita
no do Rio de Janeiro, são elevados, tanto assim que a sua receita operacional 
não tem sido Suficiente para, nesta fase inicial, saldar os compromissos assu
midos durante a sua implantação. Idênticas medidas têm sido adotadas no 
Metró de São Paulo, em harmonia com o Governo Federal, para o perfeito 
cumprimento do cronograma de pagamentos dos empréstimos contraídos an
teriormente. 

4. Recentemente, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, dentro do 
mesmo esquema, ou seja, liquidação de compromissos externos do corrente 
ano, solicitou c obteve desta Casa, autorização para contratar uma operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 1\0,000,000.00 (cento e dez milhões 
de dólares americanos). destinado à integralização do Capital Social da Com
panhíu do Mctropolituno do Rio de Janeiro. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 81, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a realizar em
pn~o;timu exf(.•rnn de tIS$ 20~000.000.00 (vinte milhões de dólares 
americanos) destinado a aporte de capital do Município à Compailhia 
do 1\h•tropulitano do Rio de .Janeiro- RJ. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Ê a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro autorizada a realizar 

uma operação de empréstimo externo, com a garantia da União, no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o equivalente em 
outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujo pro
duto. dentro do Programa de Investimentos da Companhia do Metropolita
no do Rio de Janeiro- METRÚ·RJ, destina-se à participção acionária do 
Município no capitul social da referida empresa. 

Art. 2'.' A operação a que se refere o artigo anterior reaBzar-se-á nos ter
mos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive quanto ao exame das 
condições credit(cias a Ser ifetivado pelo Ministério da Fazenda, em articu
lação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, inciso II do De
c:reto n<1 74.157,_de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados du execução da politica económico-financeira do Gover
no Federal e. ainda, o disposiO na -Lei Municipal n9 159, de 25 de abril de 
1980, publicada no órgão oficial do dia 14 de maio cte 1980. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala dus Comissões. 4 de setembro de 1980.- C'unha Lima, Presidente 

- Tancr('do I\'en•s. Relator- Affonso ('amargo- Mendes Canale- Salda~ 

nha Oerzi- .João l.úciu- Amaral furla.n- Raimundo Parente- Mauro Be
ne,·ides. 

OF[CIO N• S(22, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER 

Ofício n"' 420 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
Gabinete do Prefeito 

Em 29 de julho de 1980. 

Ao E.x.celentíssimo Senhor Senador Luiz Viana Filho 
Presidente do Senudo Federul 

Senhor Presidente: 
5. Cumpre esclarecer que, pant o presente caso. não foram enviados ele- _ .. . , . _ . ... , . . . 

mentos como: a atual po-sição da dívida externa, 0 desembolso a ser realizado . E_m. estnta obed1e~c1a u Const1tU1çao ~a Republica, preench1d~ o re~UJ-
ncstc exercício (capital+encargos). 0 respectivo cronograma de pagamentos, s1to bas!CO da uprovaçao do Poder Execut1vo F~~eral, confo_r~e evidenciam 
bem como as situações financeiras da solicitante e do beneficiário, razões que os docume?tos em a~exo, tenh~ a honra d.e sohc!tar.ao EgregJO Senado ~e
impossibilitam uma análise mais aprofundada do projeto. jera1 autonze a Prefettura da Cidade do Rto de.~aneiro a contrata~ emprcs

timo externo, com aval do Governo da Umao, no valor equivalente a 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos). 

6. Em atendimento ao disposto no art. 403 do Regimento Interno, e em 
obediência às normas vigentes para contratação de empréstimos e financia
mentos externos, foram enviados pelo Senhor Prefeito da Cidade do Rio de 
Janeiro. os seguintes documentos e informaç-ões: 

a) cópia da publicação oficial com o texto da Lei n~' 159, de 25 de abril 
de 1980, autorizando a Prefeitura a contratur crédito externo até·o limite de 
US$20,0 milhões: 

h) cópiu do A viso n<? 538, de 1980, da Secretaria de Planejamento da Pre
sidência da Repúblic<.L, pelo qual fica reconhecida a prioridade do Programa, 
bem como a capacidade de pagumento do município, para os efeitos dos 
Decretos-leis n9s 1.312, de 15-2-74 e l.558, de 17-6-77, combinados com o De
creto n' 84.128, de 29-10-79. 

c) Exposição de Motivos (n"' 169/80) do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda ao Senhor Presidente da República, proporido a aprovação da ope
ração com o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins previstos 
no art. 42, item IV, da Constituição; 

d) cópia do ofício do Banco Central do Brasil (Bacen-Firce-Crede 
80/089), pelo qual a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro fica credenciada, 
com vistas à operação citada, exclusivamente para os fins do art. 42, item IV, 
da Constituição, com base nas atribuições conferidas pelo Decreto n<? 84.128, 
de 29-10-79. 

7. Cumpre esclarecer que o exame das condições crediticias da operação 
serú cfetivado pelo Ministério da Fazendu, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. \9, inciso II, do Decreto n9 74.157, de 6 de 

Confiante no espírito público dessa ulta Casa do Poder Legislativo, e-stá 
a Prdeitur<t da Cidade do Rio de Janeiro na plena convicção de merecer a de
vidu uutorização constitucional. 

Apresento a Vos_s:.~ E:x.celência os protestos da minhu elevada estima e 
distinta consideração. -Julio Coutinho, Prefeito. 

M1'NICIPAUD.4DES DE 14 DE :\!AIO DE 1980 

LEI No !59, DE 25 DE ABRIL DE !980 

Autoriza n Poder f.xecuthn a realizar operações de crédito em 
mocda nacional ou estrangeira. 

LEI No !59, DE 15 DE ABRIL DE !980 

Autoriza o Poder Executivo a realizar operações de crédito em 
moeda nacional nu estrangeira a fim de permitir a participação acio
nâria do Município no Capital Social da Companhia do Metropolitano 
do Rio de .Jan('irn- 1\IETRO. 

O Prefeito da Cidude do Rio de Janeiro, faço saber que a Câmara Muni
cipal do Rio de Janeiro decretu e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. I 11 Fica o Poder E.xecutivo autorizado a realizar Operações de Cré
dito até o montante em cruzeiro do valor equivalente à conversão de USS 20 
milhões (vinte milhões de dólares), obst:rvadas as normas legais do Governo 
Federal, especialmente no que se refere ao Endividamento Público Munici-

junho de 1974, após a apresentação da minuta do contrato. pul. 
8. Cumpridas as exigências do Regimento fnterno ~art. 403, alíneas a, h Art. 2., O produto das Operações de Crédito destina-se à participação 

e c), opinamos favoravelmente à solicitação do Senhor Prefeito da cidade do acionúria do Município no capital social da Companhia Metropolitana-do 
Rio de Janeiro, na forma do seguinte Rio de Janeiro_ rv1ETR0. 
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Art. 3<:" Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições cm contrário. 

Rio de Janeiro, 25 de abril de 1980.- ISRAEL KLABIN- Carlos AI· 
ht•rto 1\lenczes Direito - l\Iathem; Schnaider - Arnaldo Gustavo Costa. 

Aviso n' 538(80 

A Sua Excelência o Senhor 
Coronel Julio Alberto de Moraes Coutinho 
DO. Prefeito do Município do Rio de Janeiro 

Senhor Prefeito: 

Em li de junho de 1980. 

Apraz-me refeiir ao -Ofídá GBP-200, de 13 de maio de 1980, em que a 
Prefeitura do Município do Rio de Janeiro solicita o reconhecimento de prio
ridade para a contratação, de recursos externos, em moeda, até o valor de 
US$ 20 milhões, mediante garantia da União. 

2. Mencionados recursos corresp-onderão a aporte de capital do Mu
nicípio à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro- METRO-RJ, 
devendo ser utilizados somente para liquidação de compromissos externos no 
corrente ano, não estando portanto dispontveis para outros gastos, como pre
visto na Exposiçào de Motivos n<:> 045/80, de 4-3-80, aprovada pelo Exm9 Sr. 
Presidente da República, em despacho exarado no dia 5-3-80. 

3. Os compromissos decorrentes da operação em referência são deres
ponsabilidade da Prefeitura, cabendo-lhe adotar, nas épocas próprias, as pro
vidências necessárias ao seu atendimento. 

4. A propósito e para os efeitos dos Decretos-leis n'i's 1.312, de 15-2-74 e 
1.558, de 17~6-77, combinados' com o Decreto n'? 84.128, de 28-10-79, esta Se
cretaria reconhece a prioridade do Programa, bem como a capacidade de pa
gamento do Município. 

Ao encaminhar-se cópias de Avisos dirigidos aos Exm<?s Srs. Ministros 
de Estado da Fazenda e dos Transportes renovo a V. Ex~ protestos de elevada 
estima e consideração. Antoriio ·nemm .\lcttO-~--MínTstro. 

Aviso n' 540(aO 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Ernane Galvêis 
DO. Ministro de Estado da Fazenda 

Senhor Ministro: 

Em li de junho de 1980. 

Apraz-me referir ao Ofício GBP-200, de 13 de maio de 1980, em que o 
Exm" Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro solicita o reconhecimento 
de prioridade para a contratação por parte daquele Município, de recursos 
externos. em moeda, até o valor de _US$ 20 milhões, para a porte na Compa
nhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, mediante garantia da União. 

2. A propósito e para os efeitos dos Decretos-leis n'i's 1.312, de 15-2-74 e_ 
1.558, de 17-6-77, combinados com o Decreto n' 84.128, de 28-10-79, esta Se
cretaria reconhece a prioridade do programa, bem como a capacidade de pa
gamento do Munidpio. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ protestos de elevada es
tima e consideração. - Antoni(l Delfim Netto, M~nistro. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

BACEN-FIRCE 
CREDE-aU/089 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Paulo Cesar Catalanu 

Brasília (DF), 23 de junho de 1980. 

DD. Secretário Municipal de F<IZenda do 
Município du Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 

Senhor Secretário: 
Rel'erimo~nos ao ofício n'~ !38, de 19-6-80, da Secretaria Municipal da 

Fazenda, pelo qual foi solicitado deste Banco Central credenciamento para a 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro contratar operação de empréstimo em 
moeda, no valor de até US$ 20 milhões, objetivando carrear recursos para o 
Progwma de Investimentos da Cia. do Metropolitano do Rio de Janeiro
METRO. 

2. A propósitó, e de acordu com o disposto no inciso I do art. 29 do De
creto n<:> 65.071. dt:: 27-8-69, cumpre-nos comunicar a V. Ex'" que, nesta data, 
com base nas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto n9 84.128, de 
29-10-79. o Banco do Brasil credenciou essa Prefeitura, com vistas 
à operaçi\o citada, exclusivamente para os fins do art. 42, item IV, infine da 
Constituição Federal. 

3. Outrossim, informamos a V. Ex~ que a fixação das condições finan
ceiras da operação, bem como qualquer conta to com instituição financeira no 
exterior, visando à sua colocação no mercado, dependerá da--prévia-e-expressa 
autorização deste Orgão. 

4. Finalmente, ~sclarecemos que este credenciamento é vãlido pelo pra
zo de 90 dias, a contar desta data. 

5. Aproveitamos â oportunidade para apresentar a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e consideração. 

Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros. Gil
berto d<' Alm<'ida Nohre, Chefe substituto. 

E.M. n' 169 
Em 16 de julho de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro pretende contratar emprésti

mo externo, no valor de até USS 20 milhões, de principal, com a garantia da 
União. 

2. Quanto aos aspectos formais prévios, requeridos pela legislação per
tinente, para a concretização do empréstimo, foram satisfeitos os seguintes: 

a) foi promulgada a Lei n'~ !59, de 25 de abril de 1980, autorizando a 
Prefeitura a contratar crédito exteino até o valor de US 20 milhões; 

b) foi reconhecido o caráter prioritáriO da operação e -a capacidade de 
pagamento da Prefeitura. pela Secretaria de Planejamento da Presidéncia da 
República, conforme Aviso nQ 540/80, de 11 de junho de 1980; 

c) foi expedida credencial, pelo Banco Central do Brasil (FIRCE), para 
atendimento do disposto no Artigo 29, Inciso I do Decreto n9 65.071, de 27 de 
agosto de 1969, e no Decreto n'~ 74.157, de 6 de junho de 1974. 

4. O exame das condições creditícias da operação será efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Ceritral do Brasil~ nos 
termos do Artigo !9, Inciso 11, do Decreto n9 74.!57, de 6 de junho de 1974, 
assim que apresentada a respectiva minuta do contrato. 

5. Assim, tenho a honra de propor a Vossa Excelência seja a Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro autorizada a dírigir-se ao Senado Federal, para 
os fins previstos no Artigo 42, item IV, in fine. da Constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu mais profundo respeito. - Ernane Gah·êas, Ministro da Fazenda. 

I'ARECF.R !'/' 681. OE !980 

Da Comi~são de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resow 
lu4;ào n'! SI, de I9Sfl, da Comissão de Finanças qn(' "autoriza a Prefei
tura da Cidade do Rio de .Janeiro a contratar empréstimo externo de 
l 'SS 20,flOU,OOfi.OO ( ~·intc milhbes de dólares americanos) para a porte 
de capital do f\Iunidpio à Companhia do Metropolitano do Rio de JaM 
nciro- i\lETRO - RJ''. 

Relator: S('nador :\dt•rhal Jurcma 
O presente Projeto de Resolução da Comissão de Finanças. autoriza a 

Prefeitum da Cidade do Rio de. Janeiro- UIL !<:>-"a realizar uma operação 
de empréstimo externo. com a garantia da União, no valor de US$ 
20.000.000.00 (vinte milhões de dóbres americanos) ou o equivalente em ou
tras moedas, de principal. junto a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério da f'azenda e do Banco Central do Brasil, cujo pro
duto, dentro do Programa de Investimentos da Companhia do Metropolita
no do Rio de Janeiro- METRO- RJ, destina-se à participação acionãria 
do Município no capital social da referida empresa. 

2. O artigo 2<:> da operação estabelece que .. a operação a que se refere o 
artigo anterior realizar-sc-ú nos termos aprovados pelo Poder Executivo Fe
dera!. inclusive quanto ao exame das condições creditícias a ser efetivado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central, do Brasil, nos 
termos do art. '"'· lnçiso II do Decreto n'~74.!57, de 6 de junho de 1974, obe
decidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política 
económico-financeira do Governo Federal e, ainda o disposto na Lei Munici
pal n° !59, de 25 de abril de 1980, publicado no órgão oficial do dia 14 de 
maio de 1980. 

3. Ao proce..;;sado foram anexados os seguintes documentos. todos exa
minados pela Comrssào de Finanças: 

a) cópia da publicação oficial com o texto da Lei n9 !59, de 25 de abril 
de I 980. autorizando a Prefeitura a contratar crédito externo até o limite de 
US$ 20,0 milhões; 

h) cópia do Aviso n'~ 538, de 1980, da Secretaria de Planejamento da Pre
sidência da República. pelo qual fica reconhecida a prioridade do Programa, 
bCm coffio a capacidade de pagamento do município, pa-ra os efeitoS-dos 
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Decretos-leis n9s 1.312, de 15-2-74, e 1.558, de 17-6-77, combinados com o 
Decreto n' 84.128, de 28-10-79; 

c) Exposição de Motivos n' 169/80, do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda ao Senhor Presidente da República, propondo a aprovação da ope
ração com o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins previstos 
no art. 42, item IV da Constituição; 

d) cópia do ofício do Banco Central do Brasil (BACEN-FIRDE
CREDE-80/089), pelo qual a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro fica 
credenciada, com vistas à operação citada, exclusivamente para os fins do art. 
42, item IV da Constituição, com base nas atribuições conferidas pelo Decre
to n' 84.128, de 29-10-79. 

4. Tendo sido cumpridas as exigências regimentais (art. 403, alíneas a, 
b, c) e obe.decidas as disposições das normas vigentes, Decreto n9 65.071, de 
27-8-69; Decreto n' 74.157, de 6-6-74; Decreto n' 1.312, de 15-1-74, e Decreto 
n'? 1.558, de 17-6-77). a Comissão de Finanças opinou pela aprovação da soli
citação do Senhor Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, nos termos do proje
to de resolução, ora sob exame. 

5. Examinado o rrojeto quanto ao aspecto jurídico-constitucional, 
nada há que possa ser oposto ao referido documento, podendo o mesmo ter 
tramitação normal. -

Sala das Comissões, lO de setembro de 1980~- Almir Pinto, Presidente 
eventual - Aderbal .Jurema. Relator - HeiYídio Nunes - Cunha Lima -
Murilo Badani - l.('ite Chaves - Bernardino Viana - Lenoir Vargas -
Amaral Furlan. 

PARECERES Nos 682 e 683, DE 1980 

PARECER No 682, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n"' 178 de 1980 
(n"' 289/80 - na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo ao exame do Senado Federal, proposta do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Natal (RN) a elel·ar em CrS 65.700.000,00 (sessenta e cin
co milhões, setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna. 

Relator: Senador José Lins 

Na forma do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da 
República encaminha ao exame do Senado Federal a Exposição de Motivos 
n9 133 de 1980, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada com o 
pleito da Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, no 
sentido de obter a necessária autorização para que possa elevar em 
Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar emprés
timo junto ao Banco do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BN H, valor corres
pondente a 134.678,06 UPCs, considerado o valor da UPC de Cr$ 487,83, em 
janeiro de 1980, destinado ao financiamento da elaboração de projetas e exe
cução de obras de infra-estrutura na área metropolitana daquela Capital. 

2. As condições básicas da operação são as seguintes: 

"A- Valor: Cr$ 65.700.000,00 (correspondente a 134.678,06 
UPCs de Cr$ 487,83, em janeiro/80).~-~~~-

B- Prazos: 

I - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C - Encargos: 

I -juros de I% a.a. para o BN H e 2% a.a. para o agente finan
ceiro; 

2 - correção monetária: de acordo com a variação trimestral 
das ORTNs (UPC); 

3 - taxa de administração: I% sobre cada desembolso; 

D- Garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre a Circu
lação de Mercadorias; 

E- Destinação dos recursos: elaboração de projetes execução 
de obras de infra~estrutur"a na área metropolitana." 

3. No processo encontra.;se os seguintes documentos e referências prin
cipais: 

a) Lei n9 2.684, de 20 de dezembro de 1979, autorizadora da operação; 
h) ExposiÇão de Motivos (EM n' 133/80), do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o 

Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se pelO 
encaminhamento ao Senado _Federal, formulado conforme o art. 2~' daRes. n~' 
93, de 1976; 

c) parecer do Banco Central do Brasil -- Departamento da Dívida 
Pública. -

4. t competência do Senado Federal autorizar as operações de crédito 
contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do 
FNDU, FASe do BNH- (parágrafo único do art. 2• daRes. n• 93, de 1976). 

Para esses casos não se aplicam os limites fixã.dos no art. 29 da Res. n~' 62, 
-~e .1975. 

5. Com base nessa competência, foram aprovados por esta Casa cente
nas de propostas- Municípios e Estados, independentemente de qualquer 
aná~ise económico-financeira de pagamento, por tratar-se de decisão exclusiva 

·dO Senado quanto a finalidade do empréstimo, c na sua totalidade são aplica
dos em atividades de prioridade social (saneamento público, habitação. de
senvolvimento urbano), todas de natureza imprescindível ao bem-estar social. 

6. Cabe ressaltar que por se tratar de decisão deste Senado e face aos 
b~:nefícios sociais a serem gerados, torna-se dispensável o estudo da viabilida
de económico-financeira (anexo) pela rigidez dos parâmetros adotados na 
análise. 

Deve-se considerar que: 
a) Novas receitas indiretas poderão ser geradas em decorrência das 

obrus u serem implantadas; 
b) a geração de receita poderá se dar a taxas bem mais elevadas àquelas 

consideradas na análise; 
c) deve-se considerar ainda que, o período de carência é bastante elásti

co para acomodação financeira dos tomadores. 
7. Com base no exposto, opino favoravelmente a aprovação do projeto 

em exame, tendo em vista o caráter de prioridade social a que se reveste tal 
empréstimo, na forma seguinte: 

PROJETO DE RESOLUCÁO N• 82, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal ( RN) a elevar em 
CrS 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e setecentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. i" E a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte, nos termos do art. 2" d<.1 Resolução n" 93, de 1 1 de outubro de 1976, do 
Senado Feder_al, autorizada a elevar em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco 
milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna, a fim de que possa contratar um empréstiffio de igual valor, junto ao 
Banco do Estado do Rio Gmnde do Norte S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financia
mento da elaboração de projetas e execução de obras de infra-estrutura na 
área metropolitana daquela Capital, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1980. - Roberto Saturnino, Presi

dente, em exercício- José Lins, Relator- Alberto Silva- Bernardino Via
na - Ür<'sh.•s Quêrcia - Vicente \'uolo. 

MENSAGEM No 178, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER 

(N' 289/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Natal 
(RN) a elevar em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e setecentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
empréstimo junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado 
ao financiamento da elaboração de projetas e execução de obras de infra
estrutura na área metropolitana daquela Capital, de conformidade com a in
clusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, !O de julho de 1980.- João Figueiredo. 

E.M. no 133 
Em 26 de junho de !980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apreciar o 

anexo voto, determinou fosse encaminhado a Vossa Excelência o pedido da 
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Prefeitura Municipal de Natal (RN). no sentido de ser autorizada, com base 
no que estabelece o artigo 29 da Resolução n., 93, de 1 I-1 0-76, do Senado Fe
deral, a contratar urna operação de crédito de Cr$ 65.700.000,00 (sess~nta e 
cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) - correspondentes a 134.678,06 
U PC, considerado o valor nominal da UPC de CrS 487,83, vigente em janeiro 
de 19::::0) -.junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na 
quulidadc de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação. 

2. Nessas condições, e em face dO que preceitua o parágrafo único do 
artigo 211 da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra de submeter a matéria 
à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

CMN no 224/80 

Prefeitura Municipal de Natal (RN)- pedido de autofizaçào 
para contratar operação de crédito pre~'ista no artigo 29 da Resolução 
nl' 93, de I J-10-76, do Senado Federal, no valor de Cr$ 65.700.000,00. 

Senhores Conselheiros, 
Pretende a Prefeitura Municipal de Natal (RN) contratar, junto ao Ban

co do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação, uma operação de crédito de Cr.l 
65.700.000,00 (correspondentes a 134.678,06 urc; considerado o valor nomi
nal da UPC de Cr$ 487,83, vigente emjaneiroj80), nos termos da súmula ane-
xa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da Reso
luçUo n9 93, dC IJ-!0-76, do Senado Federal, submeto o assunto à conside
raçUo de V. Ex•s, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da Re
pública, para posterior envio àquela Casa do Congresso, se de acordo o Chefe 
do Poder Executivo. 

Anexo: Voto do Conselheiro Carlos GeraldO Langoni, em 4-6-80 

Operação de Crédito a ser contratada pela Prefeitura Municipal 
de :\atai ( RN) junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação: 

I. Características da Operação: 

A - \'alor: Cr$ 65.700.000,00 (correspondente a 134.678,06 
UPC de CrS 487,83, em janeiro/80), 

B - Prazos: 
I -de carência: !2 meses; 
2 - de umortizaçào: 240 meSes. 

C - Encargos: 
I -juros de I% a.a. para o BNH e 2% a. a. para o agente finan~ 

ceiro; 
2- correçUo monetária: de acordo com a variação trimestral 

das ORTN (UPC); 
3 - taxa de administração: I% sobre cada desembolso. 

D- Garantia: vinculaçà6 de cotas do Imposto sobre Circu~ 
laçào de Mercadorias. 

E - Destinação dos recursos: elaboração de projetes e exe
L:uçào de obras de infra-estrutura na área metropolitana. 

2. Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado do Rio Gran
de do Norte S.A., a operação de crédito sob exame é viável econômica e fi
nan~.:eirumcnte. 

3. Trata-se de operaçào a que, por força das disposições contidas no artigo 
2'~ da Resolução n~ 93, de ll-10..76, do Sen-ado Federal, não se aplicam os li
mites J'ixudos. no urtigo 29 da Resolução n9 62, de 28-l 0-75, ~a mesma Casa do 
Congress-o, haju vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco 
Nacional da Habitação. 

4. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pública, a 
situação geral da dívida consolidada interna da Prefeitura Municipal de Na
_tal (RN) apre~.enta-se conforme o quadro a seguir: 

Em C'rS mil 

Dívida Consolidada 
Interna 

Posição em 
30-4-80 

Operação 
sob 

Exame 

Situação Posterior 
â Contratação 

Prl'tendida 

1-lntralimite 
a) Em títulos 

b) Porcontratos 
c) Por garantias 
d} Outras 

11-Extralimih.• 
a) FDU 
b) FAS 
c) BNH 

III-Total Geral (1+11) 

19.067,3 

19.067,3 

450.687,5 

450.687,5 
469.754,8 

65.700,00 

65.700,00 
65.700,00 

19.067,3 

19.067,3 

516.387,5 

516.387,5 
535.454,8 

5. LCl'ando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e ex
tralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postulante, 
teríamos a seguinte situação: 

Montante global . 
Crescímento real 

anual 
Dispêndio anual 

máximo 

Dívida intra e 
extrai imite 

Posição 
em: 30-4-80 

469.754,8 

310.118,7 

77.300,9 

Operação 
sob 

Exame 

65.700,0 

65.700,0 

3.853,0 

Em Cr$ mil 

Situação Limites 
posterior à do art. 2"' 
contratação daRes. 

nc• 62/75 

913.768,1* 312.475,4 

375.818,7 89.278,7 

81.153,9 66.959,0 

c•J ln~lu .• i>~ CrS .178.313.3 de integ:rali.wções nos próxim0s anos dõ.J dhiUa jil ..:ontr;~t;~U:I 

6. Como se vê, consi"derado todo o endividamento da referida Prefeito· 
ra (intra + extralimite + -opCi3.çãO sOb exame), seriam ultrapassados o.s tetos 
que lhe foram fixados pelos itens I, II, e III do artigo 29 da citada Resolução 
n' 62/75. 

7. Assinale-se, ainda, que o orçamento da pleiteante para o corrente 
ano prevê a realização de receita de Cr$ 469.632.000,00 (deduzidas as ope
rações de crédito) e que sua margem de poupança real é bastante inferior ao 
dispêndio relativo à dívida já contraída somada ao do financiamento preten
dido. Mesmo ocorrendo incremento na receita, as parcelas a resgatar também 
serào reajustadas, uma vez que estão sujeitas aos mesmos indlces fixados para 
as Obrigações do Tesouro Nacional -Tipo Reajustável. 

8. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da prec.itada 
Resolução nY 93/76, o assunto deverã ser encaminhado ao Conselho Mone
tário Nacional c, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Fe
deral, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 
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PARECER N• 683, DE I980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n9 82, de 1980, da Comissão de Economia, que "autoriza a Pre
feitura Municipal de Natal (RN) a elevar em CrS 65.700.000,00 (ses
senta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna''. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Apresentado pela douta Comissão de Economia, como conclusão do seu 
parecer sobre a Mensagem n• 178, de 1980, do Sr. Presidente da República, 
vem ao exame desta Comissão o presente Projeto de Resolução, que "auto~ 
riza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 65.700.000,00 
(sessenta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do N arte S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financia-

Inento da elaboração de projetas e eXecução de obras de infra-estrutura na 
ãrea metropoli.tana daquela capital. 

2. O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado 
no parágrafo único do artigo 29 da Res_olução n9 93, de 1976, do Senado Fe
deral, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fiXados 
pêlo artigo 2"' da Resolução n9 62, também desta Casa do Congiesso Nacio
nal, conforme se verifica a seguir: 

"Art. 29 Os limites fixados no arugo 29 da Resolução n9 62, de 
1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos Esta
dos e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional 
de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU); do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS); e do Banco Nacional da 
Habitação (BNH). 

Parágrafo único. O pedido de autorizaÇão para as operaçÕes 
de crédito previstas neste artigO será submetido, pelo Presidente da 
República, à deliberação do SenadO Federal, devidamente instruí
do com o pareCer do Conselho Monetário Nacional." 

Enquadra-se, portanto, a operaÇão, no disposto no parágrafo único do 
art. 29 da Resolução n"' 93, de 1976, uma vez que os recursos serão provenien
tes do Banco Nacional da Habitação, e, dessa forma, considerada extralimite. 

4. Através da Lei n• 2.684, de 20 de dezembro de 1979 a municipalidade 
foi autorizada a contratar o empréstimo sob exame, e o Conselho Monetârio 
Nacional, em sessão de 25-6-80, manifestou-se favoravelmente ao atendimen
to do pleito da Prefeitura Municipal de Natal (RN). 

5. No mérito, a matéria foi examinada pela autora da proposição que, 
achando-a conforme os parâmetros econômicos para o caso, concluiu pelo 
seu acolhimento. 

6. Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as pres
crições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso 
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, lO de setembro de 1980.- Aderbal Juremo, Presi
dente, em exercício - Bernardino Viana, Relator - Cunha Lima - Leite 
Chaves- Almir Pinto- Lenoir Vargas- Helvídlo Nunes- Mutilo Badar6 
- Amaral Furlan. 
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PARECERES N•s 684 e 685, DE 1980. 

PARECER N• 684, DE 1980. 

Ua Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 179, de 1980 
(nº 290/80- na origem), do Senhor Presidente da República, pro
pondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Natal ( RN) a elevar em CrS 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador José Lins 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituíção, o Senhor Presidente da 

República propõe ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Natal (RN), a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, mediante contrato de 
empréstimo junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de 
administrador do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste-FUNDURBANO, 
com a nnalidade de complementar recursos destinados à execução de projetes 
viários e urbanos naquela Capit3.l. 

2. No processado não encontramos maiores detalhes sobre os projetes a 
serem executados. 

3. O valor do empréstimo correspondente a 129.143,34 UPC, considera
do o valor nominal da. U.PC de CrS 487,83, em janeiro de 1980, com as seguin
tes condições básicas: 

Características da operação 
A- Valor: CrS 63.000.000,00 (correspondentes a 129.143,34 

UPC de Cr$487,83, em janeiro de 1980); · 

B- Prazos: 
I -de carência: 02 anos; 
2- de amortização: 08 anos; 
C - Encargos: 
I -juros de 10% a.a.; 
2 - correção monetária idêntica à variação trimestral das 

ORTN (UPC); 
3- taxa de administraÇão: 1% sobre o valor de cada parcela 

efetiva"lente liberada; 
L -Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Cir

culação de Mercadorias-ICM; 
E- Destinação dos recursos: complementar recursos destina

dos à execução de projetes viários e urbanos naquela cidade. 

4. Ao processo foram anexados os seguintes elementos e informações 
fundamentais, indispensáveis para análise a-a--eSpécie: 

a} Parecer do órgão financiador concluindo que a operação sob exame ê 
viável, econômica- e financeiramente; -

b) lei Municipal n' 2.690, de 14 de abril de 1980, autorizativa da ope-
ração; -

c) Exposição de Motivos n'i' 132/80 do Senhor -Ministro de Estado da 
FaGenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o Con
selho Monetário Nacional ao examinar o presente pleito, concluiu pelo seu 
encaminhamento, na forma do art. 29 daRes- 23, de 1976, ao Senado Federal; 

d) Parecer do Departamento da Dívida Interna. (DEDlP). 
5. Ê competência do Senado Federal autorizar as operações de crédito 

contratados pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do 
FNDU, FASe do BNH. (parágrafo único do ari. 2• daRes. 93, de 1976). 

Para esses casos não se aplicam os limites fixados no art. 29 da Res.-62, 
de 1975. 

6. Com base nessa competência, foram aprovados por esta Casa cente
nas de propostas - Municípios e Estados, independentemente de qualquer 
análise econômico-financeira de pag3mento, por tratar-se de decisão exclusi
va do Senado quanto a finaHdade do empréstimo, e na sua totalidade são 
arlicados em atividades de prioridade social (saneameflto público, habitação, 
desenvolvimento urbano), todas de natureza imprescindível ao bem-estar so
cial. 

7. Cabe ressaltar que por se tratar de decisão deste Senado e face aos be
nefkios sociais a serem gerados, torna-se dispensável Õ estudo da viabilidade 
t..'<.:onômico-Jinanceira (anexo) pela rigidez dos parâmetros adotados na análi
se. 

Deve-se considerar que: 
a) Novas receitas indiretas poderão ser geradas em decorrência das 

obras a serem implantadas; 
b} A geração de receita poderá se dar a taxas bem mais elevadas àquelas 

consideradas na análise; 
c) Deve-se considerar ainda que, o período de carência é bastante elásti

co para acomodação financeira dos tomadores. 

8. Com base no exposto, opino favoravelmente a aprovação do projeto 
em exame, tendo em vista o caráter de prioridade social a que se reveste tal 
empréstimo, na forma seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 83, DE 1980. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 
63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do 

Norte, nos termos do art. 2o da Resolução no 93, de 11 de outu~ro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nor
deste do Brasil S.A., este na qualidade de administrador do Fundo de Desen
volvimento Urbano do Nordeste-FUNDURBANO, com a finalidade de 
complementar recursos destinados à elevação de projetos.viãrios e urbanos 
naquela Capital, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasíl no respectivo processo~ 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1980.- Roberto Saturnino, Presi

dente, em exercício -José Lins, Relator- Bernardino Viana - Alberto Sil
va - Orestes Quércia - Vicente Vuolo. 

MENSAGEM N• 179, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER 
(n' 290/80, na origem) 

Excelentíssimos SenhOres Memb-ros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Natal 
(RN) a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprésti
mo junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de adminis
trador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDUR
BANO, com a fmalidade de complementar recursos destinados à execução de 
projetes viãrlos e urbanos naquela Capital, de conformidade com a inclusa 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasnia, !O de julho de 1980. -João Figueiredo 

E.M. n' 132 
Em 26 de junho de 1980 

Excelentíssimo Senhor Presidente da -República, 

O co-nselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apreciar o 
anexo vofo, determinou fosse encamínhado a Vossa Excelência o pedido da 
Prefeitura Muncipal de Natal (RN), no sentido de ser autorizada, com base 
no que estabelece o artigo 2• da Resolução n' 93, de 11-10-76, do Senado Fe
deral, a contratar uma operação de crédito de Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e 
três milhões de cruzeiros)- correspondentes a 129.143,34 UPC, considerado 
o valor nominal da UPC de Cr$ 487,83, vigente em janeiro_ de 1980 -,junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de administrador do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO. 

2. Nessas condições. e em face do que preceitua o parágrafo único do 
artigo 29 da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra de submeter a matéria 
à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

Prefeitura Municipal de Natal (RN) - pedido de autorização 
para contratar Operação de Crédito prevista no artigo 29 da Reso~ 
luçào n~ 93, de II-10-76, do Senado Federal, no valor de Cr$ 
63.000.000,00. 

Senhores Conselheiros, 
Pretende a Prefeitura Municipal de Natal (RN) contratar, junto ao Ban

co do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de administrador do Fundo 
de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, uma ope
ração de crédito de Cr$ 63.000.000,00 (correspondentes a 129.143,34 UPC, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 487,83, vigente em janeiro de 
1980), nos termos da súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da Resolução 
n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o assunto à consideração de 
V. Exl'-s, votando pelo seu encaminhamento à Presidéncia da República, para 
posterior envio àquela Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do Poder 
Executivo. 
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Anexo: Voto do Çonsel~eiro Carlos Geraldo Langoni, em 4-6 ... 80. 

Operaçio de Crédito a ser contratada pela Prefeitura Municipal 
de Natal (RN), junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na 
qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do 
Nordeste - FUNDURBANO. 

1. Características da operação: 
A- Valor: CrS 63.000.000,00 (correspondentes a 129.143,34 

UPCs de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 02 anos; 
2 - de amortização: 08 anos; 

C - Encargos: 

I -juros de 10% a.a.; 
2 - correção monetária idêntica à variação trimestral das 

ORTN (UPC); 

3 - taxa de administração: 1% sobre o valor de cada parcela 
efetivamente liberada; 

D- Garantias: vinculação de quotas do Impostos sobre a CiÍ'· 
culação de Mercadorias - !CM; 

E- Destinação dos recursos: complementar recursos destina
dos à execução de projetas viários e urbanos naquela cidade. 

2. Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Nordeste do Brasil 
S.A .•. a operação de crédíto sob exame é viável econômica e financeiramente. 

3. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no ar
tigo 29 da Resolução n<~93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 29 da Resolução n<1 62, de 28-I0-.75, da mesma Casa 
do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fun~ 
do de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO. 

4. De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pública, a 
situação geral da dívida consolidada interna da Prefeitura Municipal de Na
tal (RN) apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

CrS mil 

Dívida Consolidada Posição em Operação Situação posterior 
Interna 30-4-80 Sob à Contratação 

Exanie Pretendida 

I - Intralimite 19.067,3 19.067,3 
a) Em títulos 
b) Por contratos 19.067,3 19.067,3 
c) Por garantias 
d)Outras 

II - Extralimite 430.854,5 63.000,0 493.854,5 
.a) FDU 
b)FAS 
c)BNH 430.854,5 63.000,0 493.854,5 

III- Total Geral 
(l + !I) 449.921,8 -63.000,0 512.921,8 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

CrS mil 

Dívida intra Operação Situação Limites 
e extralimite. sob posterior à do art. 2• 

Posição Exame contratação. daRes. 
em30-4-80 n•62/75 

Montante global . 449.921,8 63.000,0 913.768,!• 312.475,4 
Crescimento real . 

Anual .... ·-··· 290.285,7 63.000,00 353.285,7 89.278,7 
Dispêndio anual 

mãximo ....... 69:078,9 12.075,0 81.153,9 66.959,0 

• lndusive Cr$ 400.846,3 de integralizaçõcs nos próximos ano:o da dívida já contratada. 
Nota: Nílo considerado no qundro supra pedido para contratação do empréstimo de CrS6S,700.000,00, objcio 
de Voto CMN N~ 224/80, d/data. 

6. ComO se vê, considerado todo o endividamento da referida Pfefeitu~ 
ra (intra + extralimite + operação sob exame), seriam ultrapassados os tetas 
que lhe foram fixados pelos itens, I, II e III do artigo 2• da citada Resolução 
n' 62/75. 

7. Assinale-se, ainda, que o orçamento da pleiteante para o corrente 
ano prevê a realização de receita de CrS 469.632.000,00 (deduzidas as ope
rações de crédito), e que sua margem de poupança real é bastante inferior ao 
dispêndio relativo à dívida já contraída somada ao do financiamento preten
didO. M:Csmo ocorrendo incremento na receita, as parcelas a resgatar também 
serão reajustadas, uma vez que esfão Sujeitas aos mesmos índices fixados para 
as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 

8. Em face do que preceitua o parãgrafo único do artigo 2Q da precitada 
Resolução n9 93/76, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho Mone
tário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Fe
deral, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

IM~tl~_._)~.:l 

r.\~p;, <l~ Cant<<'l" <l~• Ope<~çi>•~ <l~ l.loml~ 
Can~"lld~cl• lnlorna 

l 
J 
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UAtJCO CtN TnAI. 00 ~RA'>II. 

f.'l.lp~ do t.pur;:::io d.l f,1.lrncm ~3·~ 
lrwCt~tim'!nlo' com Recur:oos PrO~I~-. 

PARECER N• 685, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n9 83, de 1980, da Comissão de Economia, que "autoriza aPre
feitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (ses
senta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna". 

Relator: Senador Murilo Badaró 

O presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de Economia, 
como conclusão do seu parecer sobre a Mensagem n9 179, de 1980, do Senhor 
Presidente da República, ••autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a 
elevar em CrS 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna", a fim de que possa realizar uma operação 
de empréstimo junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade 
de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste -
FUNDURBANO, com a finalidade de complementar recursos destinados à 
execução de projetes viários e urbanos naquela Capital. 

2. Com a edição da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976 - arti
go 29- que alterou a Resolução n9 62, de 1975, ambas do Senado Federal, fi
caram excluídas dos limites estabelecidos pelo art. 29 da Resolução n9 62, de 
1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com re
cursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urba
no- FNDU; do Banco Nacional da Habitação- BNH; e do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

3. A operação sob exame enquadra-se no disposto no art. 29 da Reso
lução n9 93, de 1976, pois os recursos serão provenientes do Fundo de Desen
volvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, e, dessa forma, consi
derada extralimite. 

4. Através da Lei n• 2.690, de 14 de abril de 1980 a municipalidade foi 
autorizada a contratar a operação e o Conselho Monetário Nacional, em ses
são de 25~6-80, manifestou-se Pelo acolhimento do Pleito da Prefeitura Muni
cipal de Natal (RN). 

5. No âmbito da competência desta Comissão, há a ressaltar que o pro
jeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constituição; às normas le
gais vigentes (Resoluções n'i's 62, de 1975 e 93, de 1976); e, o estabelecido no 
Regimento Interno (art. 106, item II). 

6. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
téria, uma vez que constitucional e jurídica, com a seguinte emenda que apre
sentamos: 

EMENDA N• 1-CCJ 

No art. f9 do projeto substitua-se a palavra" ... elevação ... " por ..... exe
cução ... ". 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1980. ~ Aderbal Juremo, Presi
dente em exercício - Murilo Badaró, Relator - Helvídio Nunes - Cunha 
Lima- Leite Chaves- Bernardino Viana- Lenoir Vargas- Almir Pinto
Amaral Furlan. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 228, DE 1980 

Dispõe sobre o exercício da profissão do Fotógrafo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O exercicio da profissão de Fotógrafo é definido e sistematiza

do peJoS preceitos da presente Lei. 
Art. 29 A designação profissional de Fotógrafo é privativa: 
I - dos diplomadOs por escola ou curso de arte fotogrãfica, oficiais ou 

Oficialmente reconhecidos; 
II -;- dOs fofmados por escola de arte fOtográfica estrangeira, desde que 

o respectivo diploma haja sido revalidado~ nos termos da legislação brasileira 
pertinente; 

III - dos não diplomados que, à data da publicação da presente Lei, 
contem, pelo menos três anos de exercício na profissão. 

Art. _39 ~~ __ a!uação pro~ssional do Fotógrafo incluem-se as atividade_s 
que se seguem: 

I - a realização_ de fotografia em ambiente fechado ou ao ar livre; 
II - a fotografia cOnseguida para fins profissionais, legais, estéticos, ou 

para efeitos industriais ou comerciais; 
III - a fotografia feita para publicidade,. divulgação ou informação; 
IV - a fotografia executada para terceiros, com habitualidade; 
V - os trabalhos técnicos de revelação e cópia; 
VI - outros serviços relativos à fotografia. 
Art. 4'? O Fotógrafo, para exercitar a profissão, terá de obter o compe

tente registro no Ministério do Trabalho, e a Carteira Profissional. 
Art. 59 A Carteira Profissional do Fotógrafo cOnsignará, obrigatoria-

mente: 
I - o nome do portador por extenso; 
II - local e data de nascimento; 
I II - nacionalidade; 
IV - número do registro; 
V - nome da escola ou estabelecimento de ensino em que diplomado, 

ou a data de quando entrou no .exercício da profissão; 
VI - fotografia do portador; 
VII - assinatura do profissional. 
Art. 69 O requerimento de registro terá de ser acompanhado dos se

guintes documentos: 
I - prova de identidade; 
II - diploma ou comprovante de que exerce a profissão por mais de três 

anos; 
III - certificado de quitação com o serviço militar; 
IV - título de eleitor. 
Art. 7'? A Carteira Profissional do Fotógrafo constituirá documento 

oficial de identificação do portador. 
Art. 8'? Compete ao Ministério do Trabalho: 
I - apreciar os pedidos de registro profissional; 
II - expedir a Carteira Profissional do Fotógrafo; 
III - publícar, uma vez por ano, a relação dos Fotógrafos registrados; 
IV- apurar as ínfrações e aplicar as penalidades correspondentes, prefi-

nidos na presente Lei. 
Parágrafo único. A fiscalização do exercício da profissão de Fotógrafo 

processar-se-ã consoante previsto nos arts. 626 a 634 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de l'? de maio de 1943, 
aplicáveis aos ii1fratõre5 de disposição desta Lei multas nos valores corres
pondentes ao de um, e até de cinco salários de referência, duplicadas nos ca
sos de reincidência. 

Art. 99 O número de registro do Fotógrafo será mencionado, obriga
toriamente, de modo legível, em cada trabalho fotográfico. 

Parágrafo único. Na hipótese de fotografia executada por empresa ou es
tabelecimento de serviços fotográficos, terá de ser indicada sua denominação 
ou a razão social. 

Art. 10. Constituem faltas no exercício da profissão de Fotógrafo: 
I - violar sigilo profissional; 
II - praticar improbidade profissional; 
IJI - exercer concorrência desleal; 
IV - prejudicar o titular de interesse que lhe haja sido confiado; 
v - auxiliar ou facilitar, mediante qualquer meio, o exercitamento da 

profissão aos que estiverem Proibidos, impedidos ou não habilitados a 
exercê-la; 
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VI - deixar de pagar as contribuições devidas aos órgãos da classe. 
Art. II. Os Fotógrafos que, à data da presente Lei, se encontrarem 

exercendo a profissão, por três ou mais anos, sem o competente registro, po
derão requerê-lo, dentro do prazo de cento c oitenta dias. 

Art. 12. Entrará cm vigor esta Lei U data de sua publicação. 

Justifica(;'ào 

Várias iniciativas se viram apresentadas nesta Casa e na Câmara dos De
putados, objetivando o disciplinamento da profissão de Fotógrafo, mas ne
nhuma chegou a lograr aprovação. 

E ninguém nega ser imprescindível a regulamentação dessa atividade 
profisSiOiiúl, dada a relevância que vai adquiríndo, face aos instrumentos, os 
mais sofisticados, que vêm sendo utilizados nos trabalhos fotográficos. 

Exig_idas as fotografias por lei, para satisfãzer a imposições policiais, elei
torais, de identidade c de tantas outras, dilarga-se diariamente esse mercado 
de trabalho, fato que está a cobrar número sempre mais elevado desses profis
sionais. 

Hoje não some-nte a indüstria, o comêrdo, e a propaganda, mas ~tê a 
arte demandam os serviços do Fotógrafo, que em todos os campos regastra, 
quando ocorrem, os acontecimentos que vão formando a História de todos os 
povos. . 

A lei que resultar da presente proposição irá proteger os mtereSses dos 
profissionais da fotografia, e de quantos se valem de seus serviços. 

Dia-nte, portanto, de sua inescondivel procedência, contamos venha a co
lher o apoio de que necessita para ser transmutada em diploma legal. 

Sala das Sessões. 10 de setembro de 1980. - Lázaro Barboza. 

(Às Comiss()es de Constiruiçàõ e Justiça, de Legislação Social. de 
Educação e Cultura e de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O projeto lido serã publica
do e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ('?-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQliERIMENTO N' 376, DE 1980 

Pela importância do modelo municipalista para a solução dos problemas 
brasileiros. REQUEIRO, nos termos regimentais, a transcrição no Diário do 
Congresso Nacional. para que conste dos Anais desta Casa, do artigo uSaúde 
para todos, proposta municipa!ísta", publicado na Folha de S. Paulo_. desta 
data, de autoria do Engenheiro Agrônomo e Prefeito Municipal de Osasco, 
Sr. Guaçu Piteri. 

Sala das Sessõe"s, 10 de setembro de 1980. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- De acordo com o art. 233, § 
J9, do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao exa
me da Comissão_ Diretora. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. }9-Secretário. 

São lidos e apromdos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 377, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévh distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 72, 
de 1980, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 
7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento c quarenta e seis milhões, quinhentos e 
trinta e seis mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta e quatro 
centavos). o montante de sua dívTda consolidada interna, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da Sessão seguinte. -

Sala das Sessões. 10 de setembro de 1980. - Saldanha Derzi. 

REQUERIMENTO N• 378, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de in
terstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de ResOlução 73, de 
1980, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em 
Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada interna, a fim de que figure na Ordem do Dia 
da sessão seguinte. 

Sala das Sessões,- 10 de setembro de 1980. - Saldanha Derzi 

REQUERIMENTO N• 379, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento IOterno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto_de Resolução n9 74, 
de 1980, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de 

dólares) destinado ü Companhia do Metropolit<Lno de São Paulo, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sal<.! das Sessões. de setembro de 1980.- Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDE~TE (Alexandre Costa)- Aprovados os requerimen
tos, as matêrias a que se referem figurarão na Ordem do Dia da sessão seguíri-
te. 

O SP.. I)RESIDE~TE (Alexandre Costa) - Passa-se à 

ORDE!\1 DO DIA 

Disçussào, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n\' 191, de 1980 (n\' 332/80, na 
origem). de 13 de agosto, pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à dcliheraç~Lo do Se-nado a escolha do Sr. Renato Bayma 
Denis, Embui.x<.tdor do Brusil junto ü República do Senegal, para, 
L'Umulativamente. exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
Repúhlicu de Gúmhia. 

A matéria constante da pau tu da Ordem do Dia da presente sessão. nos 
termos da alínea H h" do arL -1.01 do Regimento Interno, deverá ser apreciada 
em .sessüo secreta. 

Solicito aos aos Srs. fúnciomíríos -as providências nec_essárias, a fim de 
que seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A ses.wio toma-s~· secrew às !8 horas f! 40 minutos e m/ ta a ser 
plihlica às 18 horas 48 minutos! 

O SR. J>RFSIBENTE. (Alexandre Costa) - Nada mais havendo que 
tratar. vou encerrar a presente sessão. designando para a sessão ordinária de 
amanhã, <.1 seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação. em lurno único, do Requerimento n9 367, de 1980, do Senador 
Mauro Bencvidcs, solidtando a transcrição, nos Amiis do Senado Federal, do 
Editorial intitulado "Nordeste Espcsinhado", publicado no jornal Tribuna do 
Ceará, edição de 5 de setembro de 1980. 

-2-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Pa_recer n\' 655, de 1980), do Projeto de Lei do Senado n9 101, 
de 1980, do SenadOr Jorge Kalume, que acrescenta parágrafos ao Art. 607 do 
Código Civil- L!.! i n<? 3.071. de [\'de janeiro de 1916. 

-J-

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo n<? 27. de 1979 (n\' 24/79, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do acordo básico de cooperação entre a República Fede
rativa do Brasil e a Jamairia Arahe Popular Socialista da Líbia, celebrado em 
Brasília, a 30 de junho de 1978, tendo 

PARECER sub n' 656. de 1980, da Comissão 

- d(' Redac;;-ão. oferec;endo a rcdaçào do vencido. 

-4-

Discussão. em turno único, do projeto de Lei da Câmara n9 36; de 1980 
(n\l 1.3::Dj79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza a reversão, a Bento luiz de Almeida Prado, do terreno 
que menciona, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 647. de 1980, da Comissão 

- de Finanças. 

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 72, de 1980 (a
presentado pela Comissão de. Economia, como conclusão de seu Parecer n'i' 
662. de 19!W), que autoriza o Governo do Estado da Ballia a elevar em Cr$ 
7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e 
trinta c sejs mit oitocentos c cinqUenta c um cruzeiros e quarenta e quatro 
centavos). o montante de sua dívida consoHdadà interna, tendo 

PARECER. sob n' 663. de 1980. da Comissão 

- de Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Discus:;ào, em turno único, do Projeto de -Resolução n9 73, de 1980 (a
presentado pela Comi.s.sào de Economia como conclusão de seu parecer n9 
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664, de 1980), que autoriza o Gover-no do Estado do Rio Grande do Norte a 
elevar cm CrS 144.000.000,00 (cento e quarenta-e quatro milhões de cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 665, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 74, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n<;~ 
666, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar ope
-açào de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta mi
lhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
tendo 

PARECER, sob n' 667, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejllrididdade, com 
voto vencido do Senador Leite Chaves. 

-8-
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 339, de 

1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de 
bens públicos e particulares. e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões 

-de Constituição e Justi_ça, pela constitucionalidade, juridicidade. e, nq 
mérito, faVOrável; e - -- · 

- d€' Finanças. favorável. 

-9-
Discussão. em segundo turno, dO ProJCtO de Lei do Senado n9 49, de 

1980, do Senador Amaral Furlan, que revoga a letra ue", do Parãgrafo único 
do artigo 16, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob nos 634 e 635, de l98l' ~as Comissões 

-de Constituição e Justiça. p~_la constiiucionãtidade,j~ridicidade e, no 
mérito, favorável, com voto vencido dos senadores Helvídio Nunes e Bernar-
dino Viana; e --

- dl' Legislação Social, favorável, com voto vencido do Se~""' Jr Jutahy 
Magalhães. ~ 

-lO-

Discussão, cm primeiro turno {apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que 
declarou municípios brasileiros corno áreas de interesse da Segurança Nacio
nal, tendo 

PARECER, sob n' 653, de 1980, da Comissão 
-de Constituição c .Justiça, pela inconstitt.icíonalidade, com voto venci

do do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores 
Nelson Carneiro c Lázaro Barboza. 

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está encerrada a sessão. 

( Lel'anta-se a sessão às I 8 horas e 50 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 30, de 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38 e 97, inciso ]V, do Regimento Interno e de confor
midade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n<;~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta 
do Processo n' 002.405/80, ~ 

Resolve, aposentar, por invalidez, João Correia Filho, lnspetor de Segu
rança Legislativa, Código SF-AL.Oi6, Classe Única, Referência 48, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso I e 
102, inciso I, letra "b" da Constituição da RePública Federativa do Brasil, 
combinados com os artigos 403, ínciso III,§ 29, 404, inciso 1_11, 359 e 392, § 49 
da Resolução n9 58, de 1972, com proventos integrais e a gratificação adido-

nal por tempo de serviço a que tem direito, na forma do artigo 3<;~ da Lei n<;~ 

5.903; de~9 cfe julho de 1973 e artigo lO da Lei n• 4,345, de lO de junho de 
1964. 

Senado Federal, }9 de agosto de 1980.- Luiz Viana, Presidente do Sena
do Federal. 

Renub!i~allo nor haver saillo com inçorrecões no 1)("~. Sccão 11. de 2-ll-l:IO. 

ATO 'N' 48, DE 1980 
Do Presidente do Senado 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
resolve: 

Art. }9 São dependências privativas dos Senhores SenaPores o Ple
nário, os PlenãrfõS Oa.S ·cômisSõeS e a Sala do Café. 

§ f9 No Plenário, nos Plenãrios das Comissões e na Sala do Café só te
rão ingresso os servidores do Senado Federal no cumprimento de se!J-S deve-
res. 

§ 29 Na Sala do Café dos Senhores Senadores é também permitido o in
gresso de jornalistas credencíados, Assessores Parlamentares, além dos convi
dados pessoais dos Ser!.hores Parlamentares. 

Art. 29 À Tribuna dé Honra do Plenário e das Comissões, teria ace~so 
os Senhores Diretores do Senado Federal, quando não em serviço, os Creden
ciados e Convidados espec_iais. 

Are 39 SOmente os jornalistas credenciados terão ingresso aSsegurado 
na Bancada de Imprensa do Plenário do Senado Federal. 

Art. 49 Só poderão ter entrada e permanência no· Plenário, nos Ple
nários das Comissões, na Sala do Café dos Senhores Senadores, na Tribuna 
de Honra e na Bancada de Imprensa, pessoas trajando terno de passeio com~ 
-pleio, uniforme ou vestido. - - - --- --

Art. ~9 O Diretor-Geral regulamentará o traje, a freqUência do público 
nas Galerias. durante as sessões ordinárias, extraordinárias e especiais do Se
nado Federal, bem assim quanto à visitação em horárioS- fora das Reuniões 
Plenárias. 

Art. 69 _Nos dias úteis, apenas serâ admítido o ingresso e a permanência 
de visitantes e de pessoas estranhas aos serviços do Senado f_e9era1, não cre
denciadas, dentro do horário compreendido de nove horas às dezoito h_oras e 
trinta minutos. 

Art. 79 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrãrio. 

Senado Federal~ 9 de setembro de !980. - Luiz Viana, Presidente. 

ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE 
N• 5, de 1980 

O Presidente do Senado Federal, usando das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, itens 38 e 97, inciso rv, dO Regimento Interno, e de confor
midade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora nº 02, de 4 de abril de 1973, declara que fica mantida a 
aposentadoria a Alcebíades Ferreira, Técnico Legislativo, Classe Especial 
SF-AL-011, Referência 57,~ constante do Ato n' 50/79, publicado no DCN II 
de J9 de dezembro de 1979, retirando-lhe a vantagem prevista no artigo 405, 
item I da Resolução nº 58/72. alterada pela de n"' 30/78, para íncluir cm seus 
proventos a Gratificação de Atividade de que trata o Dec-reto-lei n<;~ 1.709/79, 
face a rec-omendação do Egrégio Tribunal de Contas.da União, no processo 
de sua aposentadoria. 

Senado Federal, 9 de setembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente. 

ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE 
N9 6, de 1980 

O Presidente do Senado Federal, usando das atribuições que lhe confe
rem os <>rtigos 52, itens 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de confor
midade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 02, de 4 de abril de 1973, declara que fica mantida a 
aposentadoria a Maria Helena Bueno Brandão, Técnico Legislativo, Classe 
Especial, SF-AL-011, Referência 57, constante do Ato n"' 04/80, publicado no 
DCN II de li de ma~ç_o de 1980,retirando-lhe a vantagem prevista no artigo 
405, item I d:.i Resolução n"' 58(72, alterada pela de n9 30/78, para incluir em 
seus proventos a Gratificação de Atividade de que trata o Decreto~leí n° 
1.709j79, face a recomendação do Egrégío Tribunal de Contas da União, no 
processo de sua aposentadoria. 

Senado Federal, 9 de setembro de 19!W. - Luiz \'ianã, Presidente. 
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ATA DE COMISSÕES 
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 

ATA DA REUNIÃO ORDINÂRIA, REALIZADA NO DIA 13 DE NO
VEMBRO DE 1979. 

Aos treze dias do mês de novembro de mil novecentos e setenta e nove, 
às dez horas, reuniu-se, ordinariamente, no Gabinete da Presidência do Sena
do Federal, o Conselho da Ordem do Congresso Naciónal. Presentes os se
nhores Senadores Luiz Vianna Filho - Grão-Mestre da Ordem, Nilo Coe
lho, Alexandre Costa, Gabriel Hermes, Lourival Baptista (darbas Passarinho 
e os senhores Deputados Flávio Marcílio- Chanceler da Ordem, Homero 
Santos, Ary Kffuri, Nelson Marchezan e Djalma Marinho. Iniciados os tra
balhos o Grão-Mestre solicitou ao Secretário que procedesse à-leitura da Ata 
da reunião anterior, o ·que foi feito, ·seiidó aprovada por unanimidade. A se
guir, atendendo ao Grão-Mestre, o Deputado Marchezan leu o seu parecer à 
proposta de concessão de condecoração ao Dr. Paulo Affonso Martins de 
Oliveira no grau de HCavaleiro", tendo sido o seu parecer favorável e unani
memente aprovado. Submetido a discussão, _ventilou-se a possibilidade de, 
em vez do grau de Cavaleiro, ser-lhe concedido o de "Comendador", caso jâ 
existisse precedente. O Relator disse que só concordaria se o Regimento In
terno do Conselho fosse alterado. A sugestão foi acolhida, posta em discus
sào e votação, sendo aprovada por unanimidade, tendo o Grão-Mestre e o 
Chanceler efetuado o necessário expediente, encaminhando~o à publicação. 
A alteração constou da inclusão, no art. dezessete, ítem "Comendador", do 
seguinte: ••secretários-Gerais e Diretores-Gerais de ambas as Casas do Con
gresso Nacional". Ausente o Senador Tarso Outra, anteriormente designado 
relator da proposta de concessàQ de condecoração da -Ordem no grau de 
Grande-Oficial ao Deputado Manoel Novaes, o Grão-Mestre solicitou ao 
Deputado Ary Kffuri que relatasse a matéria, o que foi feito, sendo favorável 
o parecer e aprovado unanimemente. Nada mais a tratar, o Grão-Mestre en
cerrou a reunião e, para constar, eu, Ary Kffuri, Secretário, lavrei a presente 
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Grão-Mestre Luiz 
Vianna Filho. 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE 
JUNHO DE I980 

Às onze horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta, 
no Gabinete do Grão-Mestre da Ordem, Senador Luiz Vianna Filho, reuniu
se extraordinariamente o Conselho da Ordem. Presentes os Senhores Luiz 
Vianna Filho -- Grão-Mestre, Flávio Marcílio --Chanceler, Conselheiros 
Alexandre Costa, Gabriel Hermes, Lourival Baptista, Homero Santos, Rena
to Azeredo, Wilson Braga, Epitácio Cafeteira, Ary Kffuri, Walmor de Lucca 
e Nelson Marchezan. Tendo sido constatado o quorum regimental, foram ini
ciados os trabalhos. Por solicitação do Grão-Mestre o Secretário procedeu à 
leitura da Ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. A se
guir foram propostos para receber condecorações da Ordem do Congresso 
Nacional: pelo Grà_o_-Mestre Luiz Vianna Filho. os nomes dos senhores José 
Lopes Portillo, no grau de Grande Colar, como presidente do México que em 
breve visitará o BrasiL Relator foi designado o Chanceler Flávio Marcílio; os 
nomes do Presidente a República e V ice-Presidente da República, senhores 
João Baptista de Oliveira Figueiredo e Antonio Aureliano Chaves de Men
donça, foram propostos pelo Chanceler Flávio Marcílio, no grau de Grande 
Colar e Grão-Cruz respectivamente. Relator da matéria foi designado o Con
selheiro Ary K ffurT; ainda pelo Grão-Mestre, os nomes dos senhores AmériCo 
Lourenço Jacobi na Lacombe, Francisco de AssiS Barbosa, Raul do Rego Li
ma, Oswaldo Roberto Colin e Plínio Doyle da Silva, no grau de Comenda
dor. Designado para Relator dessas matérias o Chanceler Flâvio Marcílio; o 
Conselheiro Nilo Coelho propôs o ingresso na Ordem, no grau de Grão
Cruz, dos senhores Alexandre Barbosa Lima Sobrinho e Afonso Arinos de 
Mello Franco. O Secri:t_â_rjg esclareceu,- baseando-se no Regimento Interno 
do Conselho da Ordem, em seu artigo dezessete: "'A admissão e promoção na 
Ordem, obedece aos critérios abaixo estabelecidos, podendo ser agraciados 
com: Grão-Cruz: Chefe de Estado, Chefe de Governo, Vice-Presidente daRe
pública, Presidente do Supremo Tribunal Federal e outras personalidades de 
hierarquia equivalente; Grande-Oficial: Senadores e Deputados Federais, 
Ministros de Estado, Ministros do SupremO Tribunal Federal, Governado
res, Almirantes, Marechais-do-ar, Almirantes-de-Esquadra, Generais-de
Exército, Tenentes-Brigadeiros, Presidentes dos Tribunais Superiores da 
Umão, Embaixadores e outras personalidades de hierarquia equivalente". 
Assim, seria conferida ao senhor Afonso Arinos de Mello Franco, ex
Deputado, ex~Senador, ex-Ministro de Estado, e também ao senhor Barbosa 
Lima Sobrinho, ex-Deputado Federal, entre outras funções exercidas, o grau 

de Grande Oficial. O propopente, Conselheiro Nilo Coelho, retificou sua 
proposta nesse sentidO. Desígnado Relator da matéria o Conselheiro Renato 
Azeredo; o Conselheiro Djalma Marinho propôs o nomedo senhor José Ho
nório Rodrigues para receber a condecoração da Ordem no grau de Comen
dador. Designado Relator da matéria o Conselheiro Alexandre Costa. O 
Conselheiro Ary Kffu~i propôs_ que o Goverriador Ney Aminthas de Barros 
Braga, do Paranã, sejã: coridecorado no Grau de Grande Oficial. Relator da 
matéria o Conselheiro Nelson Marchezan; os Conselheiros Homero Santos, 
Epitâcio Cafeteira, Renato Azeredo, Gabriel Hermes e Alexandre Costa 
apresentaram, em conjunto, uma proposta no sentido de serem condecora
dos, no grau de Comendador, os senhores Josué Montelo, Deolindo Couto, 
Hilton Rocha e Jacy de Assis. Relator da matéria o Conselheiro Ary Kffurí. 
O Conselheiro Renato Azeredo propôs o nome do Senador Tancredo Neves 
para receber a Grã~Cruz da Ordem do Congresso Nacional, na condição de 
Primeiro Ministro do Regime Parlamentarista de Governo. Relator da ma
téria o Conselheiro Homero Santos. Nova intervenção do Secretário, para es
clarecer que o Senador Tancredo Neves, em 1978, Deputado Federal, líder 
da Minoria na Câmara dos Deputados, recebeu a condeCoração no grau de 
Grande OQcial, como membro nato que era do Conselho. E, pelo Regimento 
Interno, artigo 19 "Os membros da Ordem só poderão ser promovidos em 
virtude de novos e relevantes serviços prestados à Nação e, Cl'fl especial ao Po
der Legislativo do Brasil, após o interstício de 4 (quatro) anos". Em cumpri
mento a essa determinação do Regimento Interno do Conselho, o Grão
Mestre comunica que, a partir daquela data fica autorizada a concessão da 
condecoração aá Senador Tancredo Neves, mas somente lhe será entregue a 
partir de 1982, quando se completará o interstício exigido para aquela pro
moção. Todos os Relatores das matérias, apresentaram pareceres verbais, fa
voráveis à conáessão das condecoraÇõeS, obedecido o Regimento Interno do 
Conselho, e aprovados por unanimidade. O Grão-Mestre comunica que a en
trega solene das condecorações será efetuada por ocasião da inauguração do 
anexo IV da Câmara dos Deputados, e autorizou que o Secretário do Conse
lho, na ocasião oportuna, oficie aos que serão agraciados, comunicando-lhes 
e canvidando~os para o evento. Nada mais havendo a tratar o Grão-Mestre 
encerrou a reunião às treze horas, e, para constar, eu Ary Kffuri, Secretário, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Grão
Mestre, Senador Luiz Viana Filho. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUf:RITO 
(Resolução n' 01, de 1980) 

ATA DA 7• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 1980 

Às dez horas e quarenta minutos do dia oito de maio de mil novecentos e 
Oitenta, na Sala .. Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senadores Ores
tes Quércia (Presidente), Murilo Badaró (Relator), Bernardino Viana e Ju
tahy Magalhães, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela 
Resolução n~' 01, de 1980, destinada a examinar a violência urbana, suas cau
sas e conseqUências. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema, Eunice Michilles, Lázaro Barboza, Nelson Carneiro e Eve
Jásio Vieira. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, que solicita, nos -termos fegímentais, a dispensa da leitura da Ata da 
reunião anterior que, logo após é dada como aprovada. 

Dando início a reunião, o Senhor Presidente anuncia a presença dos Se
nhores Doutor Jacob Pinheiro Goldberg, Psicólogo, Professor e Assistente 
Social em São Pauto e da Senhora Lia Junqueira, Presidenta do Movimento 
em Defesa do Menor, também ein São Paulo. 

Em seguida, procede a sua explanação o Professor Goldberg, que aborda 
vários temas e dá vários conceitos. 

Discorda de que a megalôpole, a concentração demográfica, seja uma 
das causas da viOlência, Pois se assim fosse, Copacabana teria um índice de 
criminalidade maior do que o da Baixada Fluminense e as cidades de Tóquio 
e Paris seriam inabitáveis. 

Acha que os meios de comu_nicação, a televisão, rádio e o jornal não são 
mecanismos desencadeadores de violência, conclusão a que chegou depois de 
duas grandes pesquisas feitas nas cidades de São Paulo e Juiz de Fora. 

Dia que um dos fatores básicos da violência no Brasil é a diferença, o 
conflito, a procura pela sociedade de uma tecnologia avançada e sofisticada, 
que exige uma especialização e Uma cultura ampla, mas este conhecimento 
cultural não é fornecido. . 

1: a favor da críação do Ministério para a Infância e para a Juventude e 
de um grupo permanente de estudos sobre a violência na sociedade brasileira. 
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A seguir, faz sua explanação a Senhora Lia Junqueira que tec_e críticas à 
FUNABEM (Fundação Nacional do __ B(:m-Estar do Menor), por não exercer 
a competência de órgão normativo, fiscalizando as FEBEM s (Fundação do 
Bem-Estar do Menor), para a qual se propôs. Critica, também, o absolutismo 
do Governo de São Paulo, que tornou as FEBEMs (Fundação do Bem-Estar 
do Menor) cabides de emprego. Disco(r_e sobre a situação dos presos políti
cos, do problema do índio, da violência sofrida pelo negro até hoje. Conside
ra boa, porém utópica, a idéia do Professor Goldberg sobre a criação do Mi
nistério para a Infância e Juventude, pois acha fora da realidade nacional, 
pois se a Fundação Nacional do Bem.- Estar do Menor nãó funciona, um mi
nistéfíOflão vai funcionar. 

É aparteada pelo Professor Goldberg que defendendo sua idéia diz que 
acha possível a criação dos MinistériOS~-que se façam esforços no sentido de 
se resolver a situação do menor. 

Retomando a palavra, a Senhora Lia Junqueira diz que para sentir o 
problema da violência contra o menor, é preciso que se viva _o dia-a-dia com 
eles, enfatizando que, ela própriajâ conheceu 83 (oitenta e três) menores mar~ 
tos, fuzilados pela polícia. Aparteada novamente pelo Professor Goldberg, 
este diz que milhões são assassinados pelo silêncio, pela omissão de seus pais. 

Novamente de posse da palavra, a Senhora Lia Junqueira, diz ser oBra
sil um país jovem, em que 21 (vinte e Um) por cento de sua população tem me
nos de 21 (vinte e um) anos, 40 (quarenta) porcento-da população é analfabe
ta e que baseados em dados da_Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, 
53 (cinqUenta e três) por cento da população brasileira é composta de meno
res de O (zero) a 18 (dezoito) anos e_que 60 (sessenta) por ceilto da população, 
economicamente ativ:i~ recebia em __ l975_(mil novecentos e setenta e cinco) Cr$ 
200,00 (duzentos cruzeiros) por mês, q~e hoje reajustado corresponde a CrS 
900,00 (novecentos cruzeiros), concluindo ser o salário míiiimo do país uma 
violência, pois deveria estar em torno de Cr$ 16.000,00 -( dezesseis mil cruzei~ 
ros). 

Afirma que o Movimento em Defesa do Menor, baseou-se na Decla
ração Universal dos Direitos da Criança, e que se o Brasil é filiado à estaCar
ta, acredita que para ele esta Car_ta seja lei. Este documento enumera os recur~ 
sos básicos para as necessidades essenciais do menor que-são a saúde, a edu
cação, profissionalização, recreação e a segurança social. Cita dados da Co
missão Parlamentar de Inquérito do Menor, em 1975 (mil novecentos e seten
ta e cinco) que apurou existir 15 (quinze) milhões de menores marginalizados, 
dos quais 13 (treze) milhões e 500 (quinhentos) mil são carentes, I (um) mi
lhão e 900 (novecentos) mil são abandonados e 111 (cento e onze) mil são in
fratores. São para estes infrafores que já se pensüu até em baixar a responsa
bilidade penal de 18 (dezoito) para 16 (dezesseis) anos. Estes menores são as 
testemunhas da sociedade desorganizada em que vivemos. 

Analisa o setor psiquiátrico para crianças em São Paulo, fazendo várias 
denúncias. 

Fala do Juquiri, oride se encontram homens de 40 _(quarenta) e 50 (cin
qUenta) anos que entraram ali com 2 (dois) anos. Neste departamento não se 
sabe nem o nome de alguns destes homens. Vivem dopados dia e noite e como 
não incOmodam, nada se faz por eles. 

Esclarece que estão qesativando este departamento, quando este deveria 
ser organizado, sem corrupção. 

Discorre, a seguir, sobre as creches, onde a criança pode ficar somente 
até l (um) ou 2 (dois) anos e que se permanecesse nela até aos 6 (seis) anos, o 
problema poderia ser amenizado, se fosse, também, solucionado o problema 
das escolas que tem um horário onde a criança pode ficar somente 3 (três) ho
ras do dia, passando o restante do tempo, evidentemente, na rua. 

Denuncia vária.i(Unídades da FEBEM (Fundação do Bem-Estar do Me~ 
nor) e várias pessoas ligadas ao órgão, inclusive o lnstituto Médico Legal que 
faz atestados médiCos falsos quando ocorre a morte de alguma criança. Mo r~ 
te causada, algumas vezes, por afogamento por marriadeira. Tudo isto porque 
falta a tendentes, cuja média é-de uma para 20 (vinte) crianças. Isto ocorre na 
Unidade Sampaio Viana, que a seu ver, está criando uma população de idio
tas. Nesta Unidade as crianças ficam até aos 7 (sete) anos. Depois vão para a 
Unidade de Triagem II, onde elas se encontram com crianças vindas da rua. 
Nesta Unidade acontecem os estupros, os espancamentos, as mortes. Na Uni~ 
dade de Triagem III, a Fundação mistura os -inffatores rein-Cidentes com os 
primários. Na Unidade de Triagem IV, a população é de 300 (trezentas) me
ninas. Elas eram sedadas para evitar a fuga, porém, depois foi instituído o sis
tema de família, incentivada a Piática do sexo para solucionar ou minorar o 
problema econômico da Fundação, país assim é dispensável os serviços de 
enfermeiras para a distribuição de sedativos. 

Denuncia várias outras Uriidãae~Çâlietldo as aberrações de cada uma 
delas. 

Finda a explanação da Senhora Lia Junqueira, o Senhor Senador Jutahy 
M agall-iàes, solicita ao Senhor Presidente, com o consenso dos demais 
membros da Comissão, o levantamento de todas as denúncias feitas e que es
tas sejam encaminhadas aos órgãos competentes. 

Na fase fnterpelatóría, usam da palavra, pela ordem de inscrição, os Se
nhores Senadores Murilo Badaró e Bernardino Viana. 

Finalizando, o Senhor Presidente agradece a presença do Professor Ja
cob Pinheiro Goldberg e da Senhora Lia Junqueira. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Eli~ 
zabeth Gil _B_arbosa Vianna~ AssiStente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, 
juntamente com o apanhamento taquigrâfico da presente reunião. 

ANEXO À ATA DA 7• REUNIÀO DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUERITO. CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• 
OI, DE I980. QUE '"CRIA COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN
Q-UERITO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA'", DESTINADA A 
EXAMINAR A V!OLENCIA URBANA. SUAS CAUSAS E CON
SEQVENCIAS. COM NfBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTO
RIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SE
NADOR ORESTES QUERCIA. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Srs. Senadores , vamos ini
ciar, com atraso, a nossa reunião de hoje. 

Inicialmente, desejo anunciar o recebimento de um livro editado recente
mente, lançado há poucos dias, de autoria do Jornalista Carlos Alberto Lup
pi: Manoel Fiel Filho- quem vai pagar por este crime? Ele no-lo envia com 
uma correspondência, através de D. Lia Junqueira, ·para que este documento 
sirva a nossa ComissãO Parlamentar de lnquério. 

Temos a satisfação de anunciar para a nossa reunião de hoje as presenças 
do Prof. Jacob Pinheiro Goldber, psicólogo, advogado, assistente social, au
tor de dezenas de livros publicados tanto no Brasil como no exterior, e de O. 
Lia Junqueira, Presidente dO Movimento em Defesa do Menor, em São Pau
lo, que tem dado uma grande colaboração, através do seu trabalho no Movi
mento que preside, na assistência ao menor abandonado de São Paulo. 

O ·sR. MURILO BADARO- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes QUêrcia) - Pois não. 

O SR. MURILO BADARO- V. Ex• não desconhece o volume e a su
perposição de tarefas que são entregues a nosso cuidado. 

AgOra-mesmo, a Comissão do Distrito Federal, num assunto de emer
gência, convocou-me para atender a uma situação e eu não poderia faltar. De 
modo que esta minha questão de ordem é apenas para deixar consignado um 
pedido de desculpas aos dois depoentes pelo atraso, que foi involuntário, não 
obstante as instâncias que o Presidente fez. Mas, ele próprio percebeu que 
Ouve uma pequena dificuldade. Era só para isso. 

O SR. _PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Iniciamos, então, dando a 
palavra ao Prof. Jacob Pinheiro Go1dberg. 

O SR. JACOB PINHEIRO GOLDBERG- Exm' Sr. Presidente da Co
missão Parlamentar de Inquérito sobre a Violência Urbana, Senador Orestes 
Quércia; Exm'~ Sr. Relator, Senador Murilo Badaró; Ilm• Sr• Lia Junqueira; 
Srs. Senadores; minhas Senhoras e meus Senhores: 

Em primeiro lugar, cabe-me a incumbência de deixar consignado que, 
publicados para efeitos de Brasil os resultados das pesquisas a que procede
mos na Grande São Paulo e em várias cidades brasileiras, sobre o comporta
mento da criança e do adolecente c a relação entre pais e filhos no que concer
ne à violência, corroboradas por estudos que fizemos em cidades de porte mé
dio, escolhendo como cidade-referência de padrão desse comportamento a de 
Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi o Senador Orestes Quércia, ao lado de 
toda a imprensa brasileira, sem exceçào, de norte a sul do Pafs, de todos os 
Estados, das pequenas e grandes cidades, e também a Universidade Brasilei
ra, através de seus mais conceituados e expressivos institutos de ensino, que 
derani acolhlmentO, deram guarida, deram repercussão e mostraram a sua 
preocupação diante dos dramáticoS números que foram revelados por essas 
pesquisas. Foi S. Ex~, na condição de Presidente desta Comissão, que resol
veu; também, emprestar a importância do fato polítko a essas informações 
científícas. 

Costumo dizer, e tenho repetido, que ou nós atribuímos singular impor
tância à fenomenologia do comportamento da sociedade, ou ficaremos.redu
zidos à pouca seriedade do empirismo e do achismo, que têm sido dois enfo
ques malsinados na apreciação da realidade da estrutura nacional. 

Ainda em termos de introdução, tenho certeza absoluta de que estaCo
missão, exaustivamente, já deve ter analisado, através dos seus componentes. 
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homens da mais alta envergadura, a problemática da violência sob o ponto de 
vista rsicológico. Mas, por uma questão de postura-base, sinto-me obrigado 
a trazer alguns elementos, que são os fundamentos da nossa posição em re
lação a esta questão, 

Quero, em primeiro lugar, fazer a distinção de alguns conceitos, tais co
mo: a agressiVidade, como uma força inata no homem, procedente, inerente e 
de sua tipicidade; a chamada agre.~sividade cruel ou destrutiva, aquela que é 
perversa e fundada nos conceitos do sadismo, visto este como uma Vontade 
operacional de poder de um ser sobre o outro, no qual ele domina e pretende 
inflingir, torturar c até eliminar um membro de sua própria espécie, o que é 
uma característica da espécie humana dentro dos quadros da natureza; o ma
soquismo, como processo inverso de sofrimento, e, finalmente, o narcisismo, 
a volta para o eu próprio e o desinteresse pelo outro. 

Quero, também, acrescentar, conceitos ·de biofiHa e de necrofilia, o amor 
à vida e o amor à morte, as duas grandes forças que convivem na alma do ho
mem, segundo as expressões de Erich Fromm, e que, sem dúvida nenhuma, 
precisam ser compreendidas e canalizadas pelo estudioso_ das problemáticas 
sociais, porque, sem a compreensão desses fenômenos na sua base mais intei
ra e multifacética, haveremos sempre de permanecer na superfície e na epider
me da análise do problema da violência. 

Desejo esclarecer a V. Ex~s ,que a concepção de violência na sociedade 
moderna não se trata de um fenôm~no epidémico, como parece que existe 
hoje uma certa tendência de se afiançar, tendência essa gratuita, sem base 
científica, mt,Jito mais voltada para propósitos pouco sérios de sensacionalis
mo vulgar. A violência, na sociedade comtemporânea, muito pelo contrário, 
é um fenômeno de características endémicas; ela permeabiliza toda a socieda
de moderna, não só em nível brasileiro, como em níveis internacionais, cada 
uma dessas caracteristicas apresentando aspectos próprios, conotações e sin
gularidades, na dependência elas raizes do seu povo, das raízes de sua nação, e 
também na dependência de tradições e de conquistas sociais, econômicas, 
política:» e culturais. Mas, sem dúvida nenhuf!1a, é um fenômeno internacio
nal. 

Desejo ainda dizer para V, Ex•s, como oSjornaiSptlblicaram na devida 
época, da crítica fcrre_nha que faço à idéia de que a tendência à megalópole, à 
concentração demográfica, poderia ser considerada por si só uma das causas 
da criminalidade. Discordo, e penso que, se assim fora, a cidade de Tóquio 
seria um grande centro de criminalidade, o que não acontece; se ass-ini. fora, 
Copacabani.l teria um índice de criminalidade maior do que o da baixada Flu
minense, o que também não acontece; e, finalmente, Paris, que é uma das ci
dades de maior densidade do mundo, seria inabitável, o que não ocorre. 

Então, que se fuça desde já a exclusão de constataç:ões simplistas que di
ficultam a compreensão do fenômeno. 

Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar neste depoimento é a tendên
cia de se considerar os órgãos de comunicação e cultura de massa, mormente 
a televisão, mas tambt!m o rádio e o jornal, como mecanismos desencadeantes 
de violência. 

Isto não é verdade, isto não é científicQ, 'Isto- ·não encontra amparo nem 
guarida em qualquer trabalho que tenha foros de seriedade; pelo contrário, 

. isto talvez demonstre a necessidade da caça às bruxas, aquela necessidade sel
vagem, primitiva de uma sociedade que se dirige contrã -os que reVelam suas 
mazelas, ao invés de dirigir seu esforço para superação das mazelas de si mes-
ma. 

Desde Shakespeare até a Bíblia, das lendas do::? povos primitivos aotea
tro moderno, ao cinema, ao jornalismo, existe uma_ conjuração de esperança 
pela realização do homem como ~er em si, e todas estas artes estão plenas das 
dificuldades, das tensões, das pressões e contraprcSões que a alma do homem 
exige para poder superar a si mesma, e na ImpoSsibilidade dessa superação se 
jogar, com violência, contra o outro e contra uma sociedade que não lhe dá 
margem de realização. 

Fizemos duas grandes pesquisas, que trouxeram números que submete
rei à apreciação de V. Ex•s. 

Fizemos uma pesquisa, na Grande São Paulo, onde se constato·u que 
68% dos entrevistados afirmavam que cehifS-de violência nos órgãos de comu
nicação não eram-capuzes de provocar violência. Isso foi na altura de outubro 
do ano passado, e para nossa satisfação, para nóSSã."EfarfC[üilidade científica, 
foi publicada por todos os jornais, e com muito destaque pelo O Estado de S. 
Paulo. Outra pesquisa foi realizada, em janeiro de 1980, na cidade de Juiz de 
Fora, através da Universidade Federal de Juiz de Fora, entidade da mais alta 
probidade intelectual, por membros da Cadeira de Medicina Legal, e 
constatou-se o seguinte: que de 893 menores que praticaram violência duran
te o ano de 1979 até janeiro de 1980, numa faixa etária de 7 a 13 anos, 68% 
desses menores- aliás, a palãvra menor nã<:Hneagrada, não por uma ques
tão de semântica, mas pelo seu aspecto jurídico ou quase policialesco, porque 

menor ê o filho do outro, o nosso filho é criança- afirmaram que não assis
tiam televisão, não !Iam jornais e não ouviam rádio. 

Tenho ouvido comentários, Sr. Presidente, de que esse número é sur
preendente. Como é possível que hoje, na aldeia global brasileira, 68% de en
trevistados afirmem que não ouviram rádio, assistiram televisão ou leram jor
nais? Mas, esses são dados brutais de realidade, e com os dados não há como 
discutir; eles merecem a nossa apreciação e a nossa observação do quanto é 
que existe talvez de diferença entre o Brasil real e o Brasil ideal, o Brasil dos 
bares de Ipanema e o Brasil do interior, daquela faixa e daquele segmento da 
sociedade. Essa faixa, e esse segmento realmente têm a sua violência apontada 
e observada, porque esse_ é o cOnceito d...L chamãda macroviolência, que é a 
que espanta, que insulta e que agride a cada um de nós. 

Esquecemo-nos, entretanto, da microviolência, aquela à qual todos nós 
estamos submetidos no nosso dia-a-dia, fruto de uma série de fatores econõ
micos, políticos, sociais e culturais; esta, sim, precisa, na minha opinião- se 
os srs. me permitem a indicação - ser um dos veios de investigação desta 
nobre comissão. A mícrovíolência é aquela violência que machuca, que acica
ta, que atropela e que acaba sendo a grande desencadeante dos fenômenos de 
erupção da brutalidade, irreversível na sociedade moderna. 

A macroviolência é fácil de ser constatada é o homicídio, é o latrocínio, 
mas aquel~ microviolência, aquel~ "~~q~eno" assalto- porque ele só é pe
queno na sua forma e aparência, mas é grande, é dilacerante, é mutilante na 
sua essência - essa microviolência tem sido deixada de lado. 

É a microviolência que trazemos como informação aindil dessa pesquisa 
feita em Juiz de Fora, onde 75% das crianças que terminaram seu primeiro 
ano de escola não conseguiram sequer aprender a assinar o seu nome. 

Esses documentos todos, que eu gostaria de passar às mãos do Sr. Presi
dente, deram ensejo a um debate organizado e realizado na Ordem dos Advo
gados do Brasil, no domingo passado, em Juiz de Fora, quando discutimos 
longamente os resultados dessas pesquisas, que são dramáticos e aterradores, 
porque, nesses termos, ou se fecha essa escola ou se modifica por inteiro are
visão do ensino, porque uma escola _gue chega no final de 12 meses de es
forços, de trabalho da criança, -dO-alu-no e dO professor com resultado tão 
pobre, ela está fahia: mas, muito mais do que falida, muito mais do que 
omissa e inopenmte, ela é mutilante e desgastante, ela é microviolenta, por
que submeter uma criança a algumas horas de estada num local nessas con
dições, acaba significando não mais uma escola, mas um reformatório, uma 
prisà_o, um local de recolhimento, o~9e,_na melhor das hipóteses, essa criança 
só pode tomar aquela merenda escolar que substitui sua possibilidade de pou
ca alimentação em sua casa. 

Tenho certeza de que os Srs. têm trabalhado longamente com esses nú
meros, mas manda minha consciência que eu os reafirme, como psicólogo, e 
traga a V. Ex~s o depoimento de que a subnutrição compromete, através da 
carência alimentar. o desenvolvimento mental e esse comprometimento pode 
significar uma lesã~ _em níveis fisiológicos, podendo refletir num rebaixamen
to de inteligência. Nesses termos, estamos programand,o uma geração pouco 
i"nteljgente num mundo que investe maciçamente e faz todos os esforços para 
O desenvolvimento -da Inteligência dos seus povos. 

Basta lembrar, aqui, a criação do Ministério para a Inteligência, lia Ve
nezuela Ministério que tem sido, hoje, motivo e razão de bitudo de todos os 
países do mundo. 

Apresentamos trabalho dessa natureza, no si_mpósio do pré-escolar, na 
Universidade Católica de São Paulo, no mês de julho que passou, sobre a in
gente necessidade de que todas as camadas de responsabilidade da coisa 
pública brasileira mostrem os seus esforços no sentido do desenvolvimento da 
inteligência da criança e do adolescente. 

Este passa a ser mais um desafio para esta comissão; que nas palavras de 
um dos seus depoentes pode-se transformar na Comissão Parlamentar de In
quérito mais importante da história do Brasil. 

Essa violência não é privativa, inclusive, como dissemos anteriormente, 
da concentração demográfico-urbana, mas muito mais do que isto é uma 
preocupação", é--umà- pi-oblemática de toda a sociedade brasileira, eis que não 
é possível criar compartimentos estanques entre o campo e a cidade; eles se 
interpenetram e se violentam;·n.uma interaçãó"que nãó está sendo bem conju
gada; a cidade não está tendo condições de absorver o migrante, e este não es
tá sendo visto como um ser à procura de melhores condições de vida, mas 
como um invasor. 

Este é o depoimento que trago para V. Ex~s. de uma cidade de porte mé
dio. onde nós fizemos questão de ouvir desde o prefeito até as pessoas das ca
madas mais humildes da sociedade, os quais atribuem a violência a esse fator 
de invasão do migrante, o que não é verdade. 

O migrante que responde com um gesto, um ato, um movimento com
portamental tresloucado ao inóspito da cidade que não soube acolhé-lo, ele 
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está em desespero, esse homem está respondendo a uma impossibilidade de 
interação. E, de uma maneira ou de outra, todos nós somos migrantes, tendo 
em vista que milhões de pessoas migram por este País, permanentemente, à 
procura e em busca de melhores condições de vida. 

Basta referenciar o fatO, mais do que conhecido, mais do que sabido, de 
que a Grande São Paulo cresce uma Campinas por ano. A grande São Paulo 
recebe mil migrantes diariamente, e existe uma previsão para 1980- os Srs. 
Senadores estão sabendo disto, mas eu acho importante repetir- de 40 mi
lhões de migrantes no Brasil. Qu_er dizer, nós teremos uma população flu
tuante quase equivalente a 1/3 da população do País; é um fenômeno de ime
diatismo na realidade social contemporânea. 

O que significa isso em níveis de rr~:utação cultural? Choque de infor
. mação e de valores, levando à mendicância, à prostituição, ao crime, à falta 
de orientação, à dificuldade de colocação profissional, à falta de moradia e de 
escolas, tudo isso com um dec!ínio qualitativo de nível de vida. 

Desejaria chamar a atenção dos Senhores, como estudiosos do problema 
da violência, para um conceito que eu gostaria de esposar e defender como 
tese diante desta Comissão da mais alta importância. Um dos fatores básicos 
da violência hoje, no Brasil, é a defasagem, é o conflito provocado pela de
manda sofisticada e tecnologicamente avançada da sociedade moderna .. que 
exige uma operJ.cionalidade de inteligência qualitativa muito alta e uma in
formação cultural muito ampla, mas que não fornece essa informação cultu
ral. E este depoimento eu trago para os senhores, de todas as escolas, desde o 
curso primário, passando pelo curso médio e pelo pré-vestibular. Aliás esse 
malsinado pré-vestibular está fazendo a industrialização da cultura da cruzi
nha como alternativa. 

Todos os senhores [eram os resultados da nossa pesquisa, que eu tenho 
aqui e que coloco à disposição para eventuais debates. Quando nós perguntá
vamos quem era o Governador do Estado de São Paulo, estudantes de nível 
médio ínformavam que o Governador do Estado de São Paulo era o Sr. 
Abreu Maluf. Convidados a infonna_r__quem era o Presidente dos Estados 
Unidos, num sistema de cruzes e alternativas, afirmavam que era Shakespea
re. E evidente o por quê. Porque nós tínhamos dado com alternativas dois no
mes brasileiros c um nome inglês; então, aquele viciado na técnica de acerto 
por cruzinha, escolhia o nome inglês. O que nós estamos estimulando, meus 
senhores, não são só vícios de informação, mas estamos também laborando 
num vício de formaçUo. E eu vou explicar o por quê. Nós estamos estimulan
do o jeitínho, a malícia cultural, e este é um crime que se faz contra uma ge
ração que, ao invés da pesquisa e do estudo, acabará derivando para a tentati
va de compreensão paralela dos fenômenos em profundidade. Ele não precisa 
realmente estudar se as opções são estabelecidas; basta a malícia. 

Eu gostada de contar para os senhores um fato que só é anedótico pelo 
picaresco, porque ê trágico na realidade. Os nossos entrevistadores são estu
dantes universitários de São Paulo; na sua totalidade voluntários, porque es
sas pesquisas têm sido feitas com objetivos puramente aéadêmicos e só vêm 
ao Senado através da iniciativa do Senador Orestes Quércia. Quando da en
trevista. os entrevistados costumavam perguntar o que ganhariam, se acertas
sem todas as respostas. E o samba do crioulo doido, é a extenção do FEBEA
PA, Festival de Besteiras que Assola o País, ao nível de .ensino. 

Quer dizer, o entrevistado jovem sequer compreende o espírito do que 
seja uma pesquisa: ele não entende que o que se está pretendendo é aferir o 
seu grau de conhecimento_; então, ele cola. 

Nós tivemos essa experiência em Poços de Caldas. Quando as pesquisas 
foram entregues num ônibus, eles começaram a colar. Um perguntava ao ou
tro qual a resposta certa, quando nós sabemos que numa pesquisa não existe 
uma resposta certa, mas existe um vício de informação. 

Isto é altamente mutilante cm termos de realidade nacional; e eu tenho 
certeza absoluta de que neste momento traduzo a preocupação de quase to
dos os professores e de todu _a_ intelectualidade brasileira conseqüente: Ou se 
faz uma revisão imediata desta ordem de fenômenos, ou nós estaremos vi
ciando, num consumismo vulgar e grosseiro, aquela melhor parte da inteli
gência brasileira nas próximas décadas. E isto é irreversível, este fenômeno é 
irreversível. 

Eu tive oportunidade de declarar para o Jornal da Tarde que os resulta
dos dessas pesquisas me parece que podem historicamente ser comparados 
com a gravidade daquela situação que se criou nos Estados Unidos, durante o 
Governo John Kennedy, quando o País resolveu considerar como de emer
gência nacional a necessidade de um repensar da problemática do ensino e da 
cultura norte-americarya. 

Afguns mostram espanto, ou fingem espanto, diante do tédio, da depres
são crónica, das causas de agressão e destrutividade, considerando que são fe
nômc~os psicopatológicos da nossa sociedade essa fuga através e atrás da na
dificação; c os catõcs moralizadores atribuem a violência ao swlng, por ex~m-

pio, a _e,..;;sa troca de casais, às drogaS, aos estados depressivos entediados, à di
ficuldade de entender os fenômenos do lazer; acreditam que esses ataques re~ 
pentinos de violência sedam causados por esses fenômenos sociais, como se 
por um acaso fosse no indivíduo a doença do cérebro, como um tumor. 

A nossa tese é extremamente diferenciada. Na verdade, não se trata do 
fenômeno epidémico do surto de erupção, de um tumor social, ma~ de uma si
tuação muito mais ampla, mais abrangente e de profundidade. E qualquer 
tentativa de se resolver este gênero de probleinas com soluções cirúrgicas con
junturais e imediatistas vai tender a agravar o fenômeno, ao invés de 
equacioná-lo e dimensioná-lo. 

Nós estamos diante de todo um País que convive neste conflito de vonta
de de desenvolvimento e medo do futuro; são dois brasis que se chocam com 
uma contundência singular, e alguns alegam que isto poderia ser uma vonta
de de continuar, de prosseguir e de desenvolver valores éticos permanentes. O 
desenvolvimento, o futuro, melhores condições de vida não são ameaças aos 
valores éticos. 

Transformou-se num modlsmo a idéia de que o consumismo, a socieda
de do consumo, poderia ser outra causa ou outra ordem desencadeadora des
ses fenômenos. Nós discordamos. O ser humano aspira a melhores condiç-ões 
de vida, e é curioso consignar que sãO exafamente aqueles que usufruem das 
melhores condições de vida que criticam uma tendência eventual de certos 
segmentos da sociedade para esse consumismo. As melhores condições de 
vida são uma aspiração nacional irreverslvel, para a qual nós caminharemos 
com a nossa vontade, sem a nossa vontade e até contra a nossa vontade, e não 
haverá tendênáas proviricianas- ou, para usar uma expressão mais contun
dente. caipiras- capazes de impedir essa sofisticação do progresso; mas, que 
esse progresso não se faça com sacrifício da noção de identificação do ser; que 
nlio haja a substituição do ser pelo ter, porque este ter é que leva à angústia e 
à frustração, que acabam desencadeando como resposta a violência contra 
uma ·sociedade madrasta. 

Sistematicamente, tanto pelas universidades como pela imprensa, nós te
mos sido cobrados por algumas indicações. Eu gostaria de dizer para V. Ex~s 
que é todo o Brasil que aguarda e espera desta Comissão-indicações de naipe 
e do mais alto nível. capazes de, realmente, significarem catalizadores para a' 
solução desta problemática. 

Mas, como psicólogo, eu g_ostaria de trazer, única e exclusivani.ente 
como subsídio informativo para a discussão, algumas sugestões. Uma delas é 
a criação de um Ministério para a Infância e para a Juventude, que tem rece
bido e merecido da imprensa ampla repercussão. Mas, gostaria de deixar cla
ro que esse Ministério não deveria ser mais um Ministério; não poderia ser 
mais um Ministério e, principalmente, não deveria ser uma imposição de alto 
para baixo. Um organismo assistencial e paternalista jamais deveria ser uma 
decisão de gabinete, mas deveria ser fruto de um debate nacional, porque to
dos nós, cada pai e cada filho, cada professor e cada autoridade, estamos en
gajados e comprometidos com esta sistemática de preocupação com a infân
cia e a adolescência brasileiras. 

Eu li, magoado, uma reportagem publicada pela Folha de S. Paulo, di
zendo que estaria em cogitação a criação do Ministério para o Menor e para a 
Família; lamentei que se estivesse fazendo nestes termos, porque a nossa pro
posta era que se criasse o Ministério para a Infância e para a Juventude. Jã 
começa mal em termos semânticos. 

Quando, algumas décadas atrás, a Deputada Simone Veil fez a indicação 
para a criação do Ministério para a Mulher, na França, do qual, inclusive, foi 
a primeira ocupante, issO causou pasmo e estupefação, mas esse Ministério 
acabou tendo um significado extraordinário p3.ra a solução das dificuldades 
oriundas da função, do papel da mulher na França, como repercussão inter
nacional. 

O Ministério não deve ser do Menor, porque não estamos aqui tratando, 
quando se fala de violência, do ''trombadinha" infeliz, daquele menor caren
te, daquele menor delinqüente que é como que exibido como se fora um ani
mal raro no zôp da sociologia brasileira; daquele coitadinho meio criminoso, 
que merece atenções especiaiS e que precisa ser estudado na sua psiqué, como 
um organismo estranho de comportamento; desse .. perigoso" delinqUente 
que é levado para um reformatório que não reforma nada e que o forma para 
o crime e para a ddinqüência; que é· brutalizado, violentado da maneira a 
mais terrível que nós possamos conceber. 

Diariamente, nós estamos convivendo com esse genocídio que se pratica 
por açào, por omissão e por obtusidade contra uma infância e uma juventude 
que estão aí carentes de todo o mínimo, inclusive de diálogo de pais e filhos, 
até em nível de classe média. 

Foram essas as revelações da nossa pesquisa, que passarei à dispo.<,ição 
da Presidência. 
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Já mt.! perguntaram se eu ~ch~va que a cri~nça pobre sofria mais ou me
nos do que a criança da classe média ou da chamada. classe ri c~. se é que po
de, realmente, existir uma classe rica num país depauperado como o Brasil. 
Eu respondi que não tenho um dolorimetro. Eu desconheço a existência de 
um instrumento capaz de medir o sofrimento humano. 

O que nos mostraram essas pesquisas, através desses dados- e eu não 
quero cansá-los pcb lt:itura exaustiva de números que ficadio à disposição 
desta Comissão pam apreciação e antí.lise- foi que 40% das crianças ouvidas 
na Grundc Sào Paulo- vejam bem qual é a região geopolítica e cconômica: 
não se trata do Nordeste, foi na Grande São Paulo- afirmaram que têm dú
vidas do amor dos seus pais cm relaç:J.o a elas, e 56% das crianças afirmaram 
que sentiam solidão. Imaginem V. Ex•s o comprometimento de uma geração, 
nesses termos. Isto foi feito dois meses antes daquele assassínio, perpetrado 
na Universidade de Mogi das Cruzes contra um estudante, que espantou e in
dignou o Brasil por 24 horas. E só por 24 horas, enquanto era manchete nos 
jornais, porque, no dia seguinte, já havia sido esquecido. 

Nós, inclusive, n:.~ oc_asiào, tomamos uma posição que foi considerada 
antipática, porque dissemos que aquele seria o primeiro - e eu repito isto 
diante deste alto colégio da consciência nacional- de um rol de crimes dessa 
natureza. para os quais teremos que estar preparados se não houver uma mo
dificação, uma revisão de valores. um enfoque novo, uma revolução de espe
rança para toda essa faixa de juventude e de crianças desorientadas, capazes 
de assassinar o seu próprio companheiro daquela maneira fria e pérvida com 
que foi feita na Universidade de Mogi das Cruzes. Assassínar-am aquele moço 
pobre, cuja família trabalhava para permitir que ele consegu,isse ir até aos 
bancos escolares: aquele moço, cuja denúncia libelo, no seu último bilhete
e cu faço questão de repetir, aqui, para ficar no memorial desses documentos 
da mais alta relevância - dizia: 

"Meus pu is, vocês, que disseram que o pobre só é notícia de 
jornal quundo pratica crime, se eng:.waram. O meu nome saiu no 
jornal porque eu fui aprovado na relação do vestibular." 

E eu disse, através do Estado de S. Paulo, que, infelizmente, ele havia se 
enganado, porque realmente só se transformou em manchete não quando cri
minoso; mas quando vítima. E quero deixar claro para V. Ex•s que não será 
uma investigação policial que encontrará os res-Ponsáveis por esse crime; os 
responsáveis foram todos os estudantes, os que assistiram, em silêncio, às ce
nas de crueldade; foi toda a comunidade que permanece em silêncio; fomos 
todos nós, fui eu, são todos os que fkam omissos. E enquanto a sociedade 
não fizer a confissão do mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa diante da 
ocorrência de fenômenos como esse: enquanto nós ouvirmos, como eu ouvi 
de pretensas autoridades na matéria, que i~to não merecia muita importância, 
tendo em vista a gravidade dos problemas nacionais, nós seremos cúmplices 
desse crime, porque a gravidade dos problemas nacionãís -se encerra no mi
crocosmo da vida de cada um de nós, de cada membro da nossa famflia, de 
cada fLiho de cada um de nós, porque é nesta função que o ser humano se soli
dariza e se irmaniza e entende a possibilidade de não ser violento. A violência 
não pode ser uma tese puramente acadêmica; ela tem que ser compreendida 
como uma ruptura daquela película superficial de civilização de que nos fala 
Jean-Paul Sartre, de que nos ratava Raimond Aaron. Quando essa película é 
rompida, o embrutecimento substitui a possibilidade da convivência entre os 
homens, e esse embrutecimento não tem limites; essa selvageria, essa perversi~ 
dade não tem limites. 

Então. que se discuta a criaçilo do Ministério para a Infância e para a Ju
ventude, nilo como um órgão superburocrático, nào como uma fórmula m-ila
grosa, mas como uma tentativa de compreensão da fenomenologia dessa 
problemática, e que em torno dessa discussão se permita a manifestação da 
opinião da juventude e da infância. 

Quero dar um depoimento a V. Ex•s Quando os nossos entrevistadores 
se dirigiam, nas ruas, aos entrevistados para fazer as suas perguntas, uma 
multidão cercava os entrevistadores, dizendo que queriam falar. 

Nós temos que entender que essa tradição de repressão e de autoriraris
mo da sociedade brasileira não é um fenôm-eno recente, mas, nas palavras de 
Raimundo Faoro, é um fenômeno velho na histórlà-brasíleira, na história do 
mundo. E haja o dia, Srs. Senadores, em que isto seja rompido- e que sej~ 
nos nossos dias e na nossa Pátria -e que se permita o acesso ao debate e à 
discussão de todos os seres humanos; que possam falar, aliviar as suas tensões 
internas, pois este falar significa um proce·sso de democracia ampla, um pro
cesso de democracia comunitária, aquela participação do cidadão desde o seu 
nível mais direto, mais primário, mais chegado. Ou isto, ou então o carisma 
dos falsos salvadores da Pátria; ou isto, ou as falsas saídas ideológicas que 
provaram a frustração e a traição das idéias e das almas cm termos de aspi
ração e desenvolvimento em todos os países. 

Um dos jornalistas mais extraordinários do Brasil, Paulo Lens, num de
bate que nós organizamos, através da Ordem dos Advogados do Brasil, na 
Fuculdade de Direito do Largo de São Francisco, cm São Paulo, num aparte, 
ele nos dizia, mais ou menos; meu caro, nós vivemos o tempo do nojo, aque
les 7 dias que se sucedem à traição dos ideais; e o fenônomeno, como disse 
muito bem o senhor, é um fenômeno de natureza mundial; é como se houves
se um c"ãnsaço e uma exaustão de ideologias que fracassaram. E, diante disso, 
humildemente, cada um de nós tem que se debruçar atrás de soluções novas, 
corajosas, amplas e democráticas, das quais participem todas as instâncias vi
vas de um país que tem vontade, precisa, quer e tem todos os potenciais para 
dar uma contribuição singular à história contemporânea. 

Gostaria, também, de encaminhar a sugestão para a criação do grupo 
permanente de estudos sobre a violência na sociedade brasileira. 

Acredito que ninguém melhor do que o Senado, composto de homens 
desta coragem, e particularmente aqueles que constituem hoje esta comissão, 
em relaçãO à qual boa parte das esperanças da Nação se voltam, seja capaz de 
encontrar uma saída. Desconheço a fórmula legislativa através da qual isto 
possa ser feito; Inas, tenho certeza absolusta de que a fórmula há de ser en
contrada, quando houver a convicção de que um grupo permanente de estu
dos dis:sa natureza poderá sigi'lÍfiCar a concéntração dos esforços da inteligên
cia brasileira neste sentido. 

Gostaria de dizer para os senhores que, através dos programas de televi
são e de rádio dos quais ternos participado em São Paulo, com repercussão 
em todo o País, desde as menores cidades da Nação até as grandes metrópo
les, grupos dessa natureza começam a ser formados. Então, me parece que o 
Senado poderia dar grandeza, significado, úanscendêndia nacional a essa an
siedade, a essa aspiração, a essa vontade que é quase generalizada de partici
pação. 

Em termos de violência, que pode ser dividida em microviolência e ma
croviolência, gostaria de encerrar esta exposição colocando-me eventualmen
te, se for o caso, à disposição para perguntas. Apenas, terminarei da maneira 
como gostaríamos de haver começado, com uma exposição de números, por
que estimaria que os Srs. vissem na minha exposição uma responsabilidade 
que nós adotamos diante dos entrevistados, porque, na medida em que for
mulávamos as perguntas, éramos questionados da seguinte maneira: esta pes
quisa adianta para o quê? O que é que vai ser feito? 

Alguma coisa precisa ser feita; esta foi a ponderação unânime dos entre
vistados, e acho que, neste momento, diante _deste colégio do mais alto signi
ficado, esta alguma coisa precisa ser feita. 

De minha parte, dou corno dever cumprido a missão à qual me propus 
no momento em que fomos para as ruas perguntar para a criança e para o 
adolescente se ele tinha condições razoáveis de viver. E lhes entrego, como fi
nal desta exposição, a dramaticidade, a violência, a contundência do seguinte 
número: à pergunta n"' I da pesquisa sobre a violência, ·•você agrediu ou foi 
agredido?" responderam "sim", 78% dos entrevistados. 

Muito obrigado pela atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Nós vamos em seguida ouvir 
a segunda depoente. Depois, daremos a palavra ao Relator, para perguntas 
eventuais aos dois depoentes. 

Com a palavra, a Presidente do Movimento em Defesa do Menor, de 
São Paulo, D. Lia Junqueira. 

A SRA LIA JUNQUEIRA- Primeiramente, queria cumprimentar o 
Senhor Orestes Quércia, o Professor Goldemberg, os Srs. Senadores e todos 
os presentes. 

E uma grande felicidade estar hoje aqui presente, porque, como Presidente 
do Movimento em Defesa do Menor, sinto-me quase que como uma pessoa 
do povo que vem ao Senado para falar sobre a violência. Em Vista disto, gos
taria de sugerir que as pessoas que trabalham com os índios, com os negros, 
na defesa da ecologia e com os presos polítiCos também pudessem chegar aqui 
e trazer alguma coisa como testemunho, pois são pessoas que convivem com 
a violência. 

Gostaria, de início, de apresentar outras causas para o problema da vio
lência, pois muita gente tem idéia de que sejam o tóxico, o driv~-in, uma série 
de coisas; até o álcool já foi dado como causa da violência. 

Dado um trabalho que fizemos em São Paulo, o menor carente de todos 
os recursos da comunidade vem de uma classe operária pauperizada. Esses 
operários que hoje estãO em greVe até que são privilegiados dentro de todo o 
sistema nacional. 

O nosso menor carente em São Paulo vem de uma classe, de um contin
gente muito grande, um verdadeiro exército, de reserva industrial, que não 
tem a menor chance de-diegiü-- 8.0-ti"ãbalho. Eles chegam na cidade, após dei
xarem sua terra, para procurar um meio melhor dentro da comunidade e não 
·o encontram, e lá são marginalizados; lá, eles sofrem todo o tipo de violência, 
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e não têm o privilégio de chegar a uma escola, nem de se alimentar. Então, é 
aí que vamos encontrar, no meio do caminho uma das causas dessa delin
qüência juvenil. 

A Política Nacional do Bem-Estar do Menor conseguiu de uma talma
neira colocar esse menor fora da sociedade não percebendo que ele faz parte 
intrínseca da nossa sociedade. Então, para que ele pertencesse a essa socieda
de, teria que ser manipulado, educado, que sofrer uma série de reações para 
que pudesse ser talvez como nós. 

Daí surgiu a FUNABEM, que seria um órgão normatiVo. Porém, até 
hoje não o foi, e ninguém sabe porquê, pois se o fosse poderia ter autoridade 
de fiscalizar as FEBEMs; mas, não sendo órgão normativo, ela fica no mesR 
mo posicionamento das FEBEM s, e nessa altura - falo do Estado de São 
Paulo- acho que, em matéria de violência, não_existe nada no Brasil mais 
violento do que a FEBEM. 

Quero acreditar que, se como cidadã eu não. possa cobrar do chefe de 
família carente que ele faça alguma coisa pelo seu filho, porque ele não pode 
mesmo, do Estado, embora dentro desse sistema político que nós vivemos, eu 
ainda posso cobrar alguma coisa. 

Está certo que não posso escolhe( meu Governador, nem meu Presiden
te, estes me são impostOs ... 

O SR. MURILO BADARO -São impostos, dentro de um sistema refe-
rendado pelo Congresso. · 

A SRA. LIA JUNQUEIRA -_Se tivermqs eleições diretas, saberemos 
se são impostas oU não. 

O SR. MUR!LO BADARO- Este é um problema que não está em co
gitação. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- E$tá sim;-senhor. Está porque, se V. 
Ex• fosse à FEBEM de São Paulo, iria sentir ... 

O SR_ MURILO BADARÚ- V. S• começa falando de FEBEM e de
pois passa para eleição do Presidente da República? Eu não entendi. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- Eu estou falando de São Paulo, porque 
só posso falar do que eu conheço; e, quanto a isto, o debate pode ser aberto 
durante dias, semanas, que eu fico à dispásiÇão de V. Ex•s. 

Sentimos perfeitamente o absolutismo do Sr .. Paulo Maluf em São Paulo, 
quando ele desfez uma FEBEM. Ele anarquizou um sistema que, se não era 
perfeito, hoje nada mais é do que um verdadeiro cabide de emprego. Nós te
mos pessoas dirigindo as casas, comá- o diretbr de Iaras Unidade Educacio
nal, que não tem nem o ginãsio; ganha 50 mil cruzeiros por mês; o diretor de 
Itapetininga espanca menores todos os dias e mantém os seus funcionários 
em regime de escravidão, com o corte de luz e água. Quer dizer, se isto não é 
uma violência ... 

Agora, duvido muito de que, num regime democrático, onde o cidadão 
fosse escolhido pela vontade do povo, ele fizesse isto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, desculpe-me a inter
rupção, mas acho que nós temos aqui de ouvir tudo o que os depoentes têm 
para falar, embora não concordemos com as suas palavras. Mas, gostaríamos 
de ouvir a respeito da violência, daquilo que é o papel desta Comissão. Ago
ra, considerações de ordem político-eleitoral, acho que aqui não é- o lugar 
adequado. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércía) - Tenho a impressão de que_ 
tudo é uma questão muito subjetiva. Entendo, embora compreenda a posição 
dos nobres colegas ligados ao situacionismo, que a depoente tem o direito de 
falar, de expor o seu pensamento, e evidentemente de fazer considerações de 
ordem política, porque tudo o que existe no País em termos de relações hu
manas, em termos de relação com a violência, está intimamente ligado aos 
problemas políticos do País. Acredito- é opinião pessoal- que a depoente 
estã, expondo a sua opinião e nós deveremos ouviRia. Como já o Senador Mu
rilo Badaró interpelou a depoente, penso que duante O pronunciamento dela, 
ou depois, evidentemente haverá possibilidade de ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Gostaria de saber por que V. S• fa
lou em presos políticos e não falou em presos em geral? Por que essa diferen
ciação? 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Pediria a colaboração dos 
Srs. Senadores para que permitiSsem q-ue- a depoente terminasse o seu depOi
mento; evidentemente, depois, ela daria as respostas. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- Falei em presos políticos, porque estava 
fazendo um apanhado, geral e se os Srs. Senadores querem saber, para mim, a 
descoberta do Brasil já foi uma violência. Nós temos o problema do índio; se 
o que se fez com os índios neste País não foi uma violência, então nada é vio-

léncia. O negro sofre uma violência tremenda até hoje. A escravidão neste 
País foi uma violênda. O que se faz com a ecologia hoje em dia é uma violên
cia_ A falta de liberdade de pensamento é uma violência, e nós temos um HerR 
zog, um Manoel Fiel Filho, um Rubens Paiva; todos foram violentados. Isto 
pode ser dito tanto pela oposição quanto pela situação; ninguém pode negar 
fatos concretos como .estes, a não ser que saibam me dizer onde estã Rubens 
Paiva. Se ele aparecer aqui e falar que ficou em Paris até hoje, então poderei 
me desculpar perante os senhores .. 

Agora, gostaria de ter a liberdade de falar o que penso, pois para isto fui 
convidada, e dou toda a liberdade para ser interrompida e interrogada qual

c quer momento. 

Como estava dizendo, a própria Política Nacional do Bem REstar do MeR 
nO'r coloca esse menor fora da sociedade para poder manobrá-lo, manipulá
lo, transformá-lo em cidadãos como agente- nem sei como nós soirios hoje 
em dia!- tornã-lo perfeito para poder pertencer a esta sociedade maravilho
sa em que vivemos. 

Agora, voltando a falar sobre a violência, eu dizia que não possa cobrar 
do pai dO menor, da família do menor carente,- porque o menor jã vem de 
uma família carente, é um atavismo essa carência brsileira- mas, âo Estado 
eu passo~ cobro e não pararei de cobrar, a não ser que morra, o que não é 
muito difícil, já que sou ameaçada constantemente. 

Me sinto violentada desde o momento em que não posso votar. Para 
mirTI, é uma violência tremenda, e não me calo, mesmo; vou lutar até o fim, 
pois é muito cômodo para alguém conseguir galgar uma posição sem ajuda, 
do povo, que não vai nem poder cobrar nada; mas daquele em quem eu votar, 
poderei ir lá e cobrar. 

Não sei se os senhores percebem, mas nós estamos em posições -diferenR 
tes; nossos mundos são diversos. Os senhores eStão nunia posição e-é:u em ouR 
tra. Eu luto com os menores o dia todo. São Oito anos de trabalho em perife
ria e Instituição. 

Antes, as crianças tinham pelo menos um macarrão ralo para comer; ho
je, não -tém mais. Têm de ir para rua, aos nove anos, roubar para poder co
mer. E os pais põem na rua, mesmo; não há outra solução. E digo mais, se 
não existisse o trombadinha_matando. roubando, ninguém iria saber que exis
tem criançass excepcionais. Ninguém iria saber que existe a criança carente. 

Nós temos uma Cruz Verde em São Paulo, As crianças têm vída vegetati
va, -ninguém fala, não incomoda a ninguém. Eu acho que as pessoas têm mais 
é que se incomodar, têm que desperta~ para ver se aparece a vergonha na cara 
do homem brasileiro e se recomeça tudo mais uma vez. 

Quando se vê sugestões sobre ministériOs, eu, dentro desse regirrie, sou 
tremendamente contra, pois se uma FEBEM não funciona, se uma FUNAR 
BEM não funciona, um ministério não vai funcionar, ta.mbém. A idéia do 
Professor Jacob é m-;;ito boa, mas acho-a bastante utópica dentro da nossa 
realidade nacional do momento. 

O SR. JACOB PINHEIRO GOLDENBERG - Sr. Presidente, para 
uma questão de ordem. 

Já que fui citado nominalmente, gostaria de fazer uma indagação: eu te
ria condições de contraditar? 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Pois não. 

O SR. JACOB PINHEIRO GOLDEN BERG- Sr. Presidente, quando 
a ilustre depoente falava em universos diametralmente opostos, eu me entris
te_cía por dentro. Triste do Pais que se divorcia de sua própria alma e cria uniR 
versos diametralmente opostos, sem condições de intercâmbios, de diálogos, 
de idéias. POr mais que eu me distancie filosófica ou ideologicamente de al
guém, eu sempre hei de ter com o meu semelhante a possibilidade de um míniR 
mo de comunhão de idéias, desde que eu admito na condição humana a von
tade básica da solidariedade. Porque ou isto, ou do outro lado a violência, a 
miséria do despotismo e da opressão, tragam, a roupagem ideológica que 
trouxerem, mesmo aquela matizada com as cores as masis sedutoras e tam
bél_ll por isso as mais falidas e frustrantes da história, 

_ Gostaria de dizer para a senhora que eu, sim, acho possível -e não só 
passível como necessário- que se façam esforços, no hoje, no aqui e no ago
ra, no sentido de dimensionar e equacionar a situação do menor que sofre e 
do cidadão que sofre. Estou cansado, D. Lia Junqueira- e comigo está can
sada, me parece, toda uma geração- da cavalgada atrás de idéias miraculo
sas, capazes de resolver num rompante só todos os problemas nacionais, 
quando eu acho que aquela criança que puder ser ajudada naquele instante 
mínimo, naquela hora crucial, precisa, sim, do amparo. 

Ê por isto que eu trabalho nesta área, da Psicologia; e eu repito, reitero e 
insisto na minha postura, e me recuso ainda que por isso a me situar em qual
quer um dos dois universos aos quais a senhora se referiu. Dos dois, eu não 
estOu em nenhum; estou no num terceiro, que é a uniVerso brasileiro da preo-
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cupação com essa miséria qUe eu acredito que irmana a todos, ainda que com 
idéias diferentes, com possibilidades de caminhar diferentes, mas cOm um só 
espírito. E penso inclusive, D. Lia, que muitas vezes é esta posição derrotista 
e negativista, que atrâs de tudo acaba não fazendo nada, que leva ao desespe
ro ideológico e à fru-Stração da desesperança, que é também uma das causas 
da violência. 

Muito obrigado, D. Lia; muito obrigado, Sr. Presidente. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- Mas, não foi exatamente isso que eu dis
se; acho que, apesar de psicólogo, V, S• não deu a devida interpretação. Tal
vez eu não tenha me expressado muito bem. 

O SR. JACOB PINHEIRO GOLDENBERG - Freud explica. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- Para sentirmos a violência, se estivermos 
com o pessoal que é violentado, senti-la-emos muito mais de perto. Não nos 
adianta mudar a camisa e dizer que nós não estamos numa sociedadse estra!i
ficada; queiramos ou não, existe essa diferença de classe, e nós temos que as
sumir uma. 

Eu convivo com os meninos de periferia, veja os meninos passando fo
me, veja meninos mortos pela polícia. Em dois anos, 83 menores foram mor
tos, fuzilados pela polícia. Isso não é notícia boba que saiu em jornal não; 
eram meninos cohecidos e foram 83. 

O SR. JACOB PINHEIRO GOLDENBERG- Milhões são assassina
dos pelos seus pais, pela omissão, pe(o silêncio. E, há pouco, a senhora dizia 
que não responsabilizava os pais pela desinformação, pela rnã formação. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- Eu não posso responsabilizar os pais; eu 
posso responsabilizar uma sociedade que criou esses pais, Um Estado que não 
dá a menor guarida a esses pais. 

A continuar neste diapasão, daqui a pouco vamos voltii uma geração. 
vamos chegar aos avós, de forma que eu gostaria de ·patar por aqui, senão 
não concluirei minha dissertação. 

Eu tenho dados aqui em que se conSidera o Brasil um Pais jovem, 21% da 
sua população tem menos de 21 anos. Além disso, 40% da população é anal
fabeta, isso daí ninguém vai negar. Se nós compulsarmos dados veiculados 
pela FUNABEM, vamos verificar que 53% da população brasileira é com
posta de menores de o a 18 anos, e que cerca de 60% da população economi
camente ativa auferia em 1975- dados da CPI -Cr$ 200,00 por mês. im
portância que, hoje reajustada pelo índice, corresponde a Cr$ 900,00~-EU con
sidero o nosso salário mínimo uma violência, porque com ele duvido que um 
homem possa se sustentar; ele só, não, digo a família toda. Ele não consegue. 

O SR. BERNARDINO VIANA - Professora, eu queria chamar a 
atenção, com permissão do Sr. Presidente, para dizer que no sistema atual 
brasileiro não se contabiliza a renda agrícola. A senhora deve saber disso. O 
agricultor tem a renda da mandioca, do feijão, do milho, do arroz, do peixe 
que ele pesca, do pâssaro que ele mata, do animal que ele caça na floresta-e do 
qual se alimenta, e essa renda não é contabilizada. Nos Estados Unidos, tudo 
isso é contabilizado, como nos países adiantados. mas no Brasil não é. Nós 
não podemos chegar a uma renda de Cr$ 900,00 com base em dados estatísti
cos. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- A estatística é outra coisa; eu queria che
gar num outro ponto. 

Por esta sua explanação, nota-se que o nosso homem do campo é muito 
burro, pois com tudo isso que tem em suas mãos por que ele sai para a cidade, 
quando está garantido nO campo? 

O Movimento em Defesa do Menor tentou se basear na Declaração Uni
versa[ dos Direitos da Criariça, porq-ue -se o Brasil é subSidiário a essa Carta, 
quero acreditar que para o Brasil ela seja lei. E a própria Carta diz que os. re
cursos básicos para responder âs necessidades essenciais do pleno desenvolvi
mento dos menores são: saúde, educação, profissicin31ização, recreação e se
gurança social. 

A CPI do Menor, em 1975, constatou a existêticia de cerca de 15 milhões 
de menores marginalizados, dos quais 13 milhões e 500 mil carentes, 1 milhão 
e 900 mil abandonados e 111 _mil infratores. Vejam bem, entre 15 milhões 
existem III mil infratores, mas esses II I mil são os que incomodam, são 
aqueles que nos chamando a atençã9, são oS nO:SsOfãCúsadores. P_ara esses já 
se pensou em tudo: rebaixamento da responsabilidade penal, de 18 anos pata 
16, então vamos colocar todo mundo na penitenciária, e contra isso quem deu 
o maior berro foi o próprio Diret?r do Presídio de São Paulo. 

O que vou dizer agora é muito imPOrtante. Mesmo que não consiga fazer 
uma nova capital, eu acho que só a idéia "brif)J.ante" de se pensar numa Ilha 
Anchieta já colocou certa pessoa na história, porque a idéia de colocar meno
res dentro de uma Ilha é um pouco pior do que a Tdéia de uma nova capital. 

Então, os senhores vejam que são 111 mil frente a 15 milhões em termos 
de Brasil, e não tenham dúvida de que esses milhões são testemunhas de acu
sação dessa sociedade desorganizada em que vivemos. 

A violência sofrida pelo nosso menor começa na gestação, se não aborta
do passa pela adolescência, se não morto pela polícia, segue-o até a maiorida
de, quando passa a ser delinqüente comum, ingressando no sistema peniten~ 
ciário num ciclo fatal de vida. 

Aqui, se fosse posSível ser ouvido um ex-presidiârio- naquela hora eu 
falei só do preso político, e eu quero acreditar que todo preso comum hoje 
também seja um preso político, - seria muito bom para esta C PI. 

Segundo a Carta Universal dOs Direítos da Criança, ela tem direito à 
saúde. Aí nós paramos, porque não vemos nada para a nossa criança relacio
nado com a saúde. Vemos, sim, algumas receitas médicas muito grandes, 
cheias de remédios que os pais não têm condições de comprar. Ninguém per
cebe que a doença vem do (ugar onde elas moram. Então se dão receitas e 
mais receitas, as crianças estão morrendo dia a dia, estão sendo massacradas, 
estão sumindo, e essaS ·que conseguem sobreviver com toda essa deficiência 
não tenham dúvida de que se trata de urna raça muito forte. 

Chegamos a pensar em escola como meio de alimentação, porque é a ú
nica maneira que temos, e nem sabemos se a criança vai à escola motivada 
peta alimentação. A escola hoje em dia é uma coisa tão chata que é muito difi
cil uma criança suportar. Em São Paulo, a rede de ensino, principalmente da 
prefeitura, ofereCe para a criança três horas por dia de permanência na escola, 
e ninguém se incomoda onde ela passa o resto do dia. ~evidente que tem que 
ser na rua. 

O setor psiquiátrico de São Paulo para crianças é ..QUalquer coisa assim 
que nem sei se em outro país do mundo possa existiri_fica-se horrorizado 
quando se fala num Hitler, numa porção de coisas. No_ entanto, eu passei 15 
dias dentro de um hospital psiquiátriCo, pois tinha recebido denúncias, e o 
que vi nesse hospital foi motivo de uma denúncia que fiz em outubro de 1978. 
Essa denúncia, senhores, chegou a ser enviada para a Comissão de Justiça e 
Paz, para onde eu a encaminhei, porque estava recebendo muitas ameaças na 
ocasião-, pois o dono deste hospital, é uma pessoa que tem muita influência 
em São Paulo. Eu possuía fotografias que foram estampadas em vã rios jor
nais, um ano depois, eu tinha gravações de todos os vizinhos fazendo denún
cias, inclusive do corpo de uma criança que havia sido encontrado no quintal 
desse sanatório. Lá, eu vi homens de 18 ou 19 anos tendo relações sexuais 
com meninos- de 13, 14, 15 anos, isto na frente de médicos, enfermeiros, o que 
era muito natural. Quando perguntei por que as crianças grandes e pequenas 
eram misturadas, a resposta foi de que a idade mental delas era a mesma. Foi 
uma experiência muito triste que eu tive. 

Nós temos um outro hospital, o Vera Cruz, que é mesmíssima coisa. Ali, 
as crianças doentes SãcH!SpartCãdas e eles usam um tratamento que chamam 
de impregnação, que tolhe as crianças do seu próprio movimento; isto é uma 
maneira de as crianças não fazerem um levante, não fugirem. Usam o método 
também de deixar as crianças sem roupas, parà evitar fugas. 

Então, frente a isso, se uma criança não foge porque está sem roupa, ela 
não é tão doente quanto se possa imaginar; pelo menos, tem um discernimen
to. 

Temos também, em São Paulo, nessa área, uma comunidade, o "Enfan
ce", que é dirigida pelo Dr. Di Loreto que assim como uma amostragem é 
uma coisa muito boa, mas é muito limitada; ela só recebe uma classe de 
crianças com um tipo de problema. Então, nesse setor de psiquíatría preci
saríamos ter muitos "Enfances" pelo Brasil, porque nós temos muita dificul~ 
dade. Temos meninos realmente doentes que não temos onde colocar. A FE
BEM não tem tratamento para esseS--meninos, e neiTt se predispõe a isso. Isto 
quer dizer que é muito violenta a parte da doença mental no Brasil. 

Quando nós vemos pessoas doentes nas ruas, pedindo esmolas, muitas 
vezes crianças, lembramo-nos de um departamento em São Paulo, no Juquiri, 
que, vejam senhores, deveria chamar-se Hdepartamento do desconhecido". E. 
uma área onde há um grande número de homens de 40 e 50 anos que foram 
entregues ali- eu tive oportunidade de ver algumas fichas. Crianças que por 
volta dos 2 anos tiveram uma convulsão, a mãe levou lã para se tratar, e nun
ca mais saiu e não se sabe nem o nome deles. E __ um departamento imenso, 
cheio de homens dopados. dia e noite, que entrararf!. lá como crianças. Como 
não inComo-dam, ninguém faz nada por eles. Hoje em dia, estão desativando 
o Juquiri, quando uma área daquelas deveria ser ativada, deveria ser organi
zada, não deveria haver corrupção lá dentro. 

Os do_entes cio Juquiri, hoje em dia, estão sendo negociados pelo INPS. 
Os próprios médicos -estão abrindo sanatórios e estão recebendo os doentes 
do Juquiri. E. uma pena, porque é uma área muito grande e não vai ter outra 
igual no Brasil para tratar dessa parte. 
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Outro fato grave que vou relatar, é que, no Juquiri, eles tiO.ham feito uma 
plantaJ.:rlo de feijão muito grande, e o Professor pode até imaginar o que deve 
ter ucontccido com eles. Os doentes plantaram feijão, e quando estava na é
po<.:a da colheita. passaram a máquina em cima, por.que o Juquiri tinha que 
t:omprar feijão de uma tal firma. EU ·vr chegar peruas vazias com notas fiscais. 

Isto é tremendamente violento; para mim, tudo o que fere a dignidade 
humana ê violi'Ú1t:ia. Tem horas que penso que vou ter que me internar, dada 
a violência que vivo tilo de perto. E a gente não pode fazer nada. Por isso que 
digo que tem que mudar esse regime, o povo tem que votar, tem que partici
par. Exatamente nesta parte que eu digo, pelo menos é um desafogo que a 
gente tem. 

Hoje mesmo, c.litivc com o Prefeito de Lorena, votei nele, foi um prefeito 
muito bem votado, o segundo lá do Vale do Paraíba, e hoje ele teve que aderir 
ao PDS~ quer dizer, contra todos os seus princípios. 

Então, são c_oisas assim que me violentam tremendamente; eu sinto isso. 
E se os senhores se ofenderam aquela hora, não set porque, eu peço descul
pas, mas a minha posição, de ofendida, no caso, de receber essa_violência é es
sa. Se nós escolhemos uma pessoa para desempenhar um mandato, um repre
sentante nosso. e daí a pouco ela muda, está numa outra que não é mais a 
nossa, isso é violento, também. 

Quanto ao problema de creche, assim como sugestão, as creches em São 
Paulo. são para a criança fi~.:ar até I ou 2 anos, no máximo 3; se nós conse
guíssemOB manter nas creches crianças até 6 anos de idade, quando começaria 
a idade pré-escolar. e mudar o horário, aumentar o horário de_escola, creio 
que amenizaríamos o problema. 

Solução para resolver, nós n_ilo temos, porque o problema é muito com
plexo, mas são muitas as coisas erradas que estamos vendo. Agora, estão se 
fuzcndo creches, não está se exigindo que a lei seja cumprida, que as fábricas, 
que as indústrias, tenham as próprias creches. Se é lei, elas teriam que ser obe
decidas. hto é uma maneira de camuflar: não se exige da indústria e está se fa
zendo, porque as indústrias tém muito contrato com creches fantasmas. En
tão, não atende a população necessária a ser atendida. 

Quanto à profissionalização, que é um dos temas da Carta de Decla
ração Universal dos Direitos da Criança, nós pensamos, em termos de Movi
mento, numa prontidJ.o para profissionalização, não essa profissionalização 
que é dada cm termos de FEBEM, que os meninos saem de lá com uma ex
pectativu muito grande c nada podem fazer. Eles saem como se eletricistas, 
fossem desenhistas arquitetünicos, etc ... _- às vezes são analfabetos e recebem 
o diploma de desenhista.- dutilógrafos -e o curso de datilografia lá dura 
duas semanas - vêm para a rua com aquele rolinho de diploma e nós não 
conseguimos um emprego mais humilde pam ele, porque a expectativa dele, 
nessa altura é para algo muito maior do que aquilo que se lhe possa oferecer. 

Ainda, dentro de tudo isso, nós temos o subemprego. Eu trabalho com 
meninos, Senhores, que, guardando carro nas ruas, ganham 6 mil cruzeiros 
por mês. Isto é um subemprego. Fizemos um levantamento da família desses 
meninos, e verificamos que o pai ganha salário mínimo e que, a mãe tem que 
trabalhar fora para ganhar também o salário mínimo. Então, os 3 ou 4 ir
mãos são verdadeiros arrimos de familia e são marginalizados, estão no su
bemprego. 

O n.osso sal:lrio mínimo é ridkulo. Os Senhores têm conhecimento do 
que foi planejado em 1964. e sabem que o nosso salário mínimo, hoje, deveria 
estar na faixa dos 16 mil cruzeiros, mais ou menos, se fosse seguido à risca 
aquele planejamcnto. pois até um ano atrás estava cotado na base de quator
ze mil. E nUlo, essa defasagem é muito grande, é muito violenta, e nós a temos 
que encarar como uma realidade, porque esse sub-emprego no fim não é mais 
um subemprego, já é um passo para a marginalidade. Alguma coisa tem que 
ser feita em prol desses meninos de rua que ainda não são delinqüentes e estão 
sustentando a família. 

Agora, é um problema muito grave, porque eu não sei nem como resol
ver: estamos só em fase de estudo. 

A nossa lei quanto ao menor é também uma violência; tudo que é feito 
para proteger muito o menor. acaba prejudicando-o; ln felizmente, acontece 
isto. 

Temos o exemplo do Fundo de Garantia, que é um-entrave tão grande 
na vida do menor, que poderia ser mudado. Ele cria um problema social mui
to grande, que violenta toda essa juventude, não só o menor carente, como o 
de outra~ classes, também, porque quando o menor está prestes a se alistar no 
Exército. ele perde o emprego, se o tem,_e se não tem emprego não consegue 
se empreg-ar. 

Então, digamos que tivéssemos umas instituições maravilhosas, que edu
cassem realmente, que não manipulassem os meninos~ que os profissionali
zassem. Para quê? Ao se al'tstarem no Exército, não teriam emprego. Não há 
merca"do de trabalho para aquele jovem que está alistado no Exército, já que 

o patrão não tem que arCar com uma sêrie de responsabilidades as quais não 
quer, e nem pode. 

O Exército poderia assumir essa responsabilidade, porque só lO% dos 
alistados são recrutados. Isso daí atinge todos aqueles que estão recrutados; 
os jo"ve-nS--que estãO aCfi.ii-devem saber, porque jâ passaram por isso, que aque
le que se alista não arruma emprego. O menor sai da FEBEM justamente na 
idade de se alistar no Exército; sai aos 18 anos da FEBEM e vai ficar mais de 
I ano marginalizado em matéria de emprego, porque não consegue se empre
gar:-

Se o Estado quer proteger deve arcar com essa responsabilidade, porque 
o patrão tem que depositar o Fundo de Garantia, o INPS, garantir a vaga de
pois que ele sair do Exército, caso seja recrutado, e muitas vezes não tem con
dições para isto. 

Ou o próprio Exército art.:a com essa responsabilidade, ou se muda essas 
lei; qiie o menor fique sem tanta segurança mas pelo menos tenha uma garan
tia de trabalho. 

Quanto à recreação, nós já pensamos muito; não existe. Estamos mon
tando um congresso para outubro, onde faremos debates sobre vários prOble
mas do meriõr. e na área de lazer e recreação não encontramos ninguém para 
debater, porque ninguém se preocupa com o menor quanto a essa parte. O 
menor é muito lembrado para o trabalho. Tanto é que, no dia }9 de maio, às 7 
horas da manhã, a TV Globo esteve na minha casa com o "Café da Manhã", 
um programa da globo para eu falar sobre o menor no trabalho. Sabemos 
que na Inglaterra o menor só pode trabalhar depois de 16 anos; mas, ele é 
obrigado a estar na escola até os 16 anos. 

Temos em São Paulo as marginais dos rios, onde poderiam ser feitos 
campos de futebol, uma série de coisas: poderiam ser usados também como 
áreas de lazer os postos de gasolina, que são fechados nos fins de semana, 
bem como essas áreas de supermercados. Ê preciso a comunidade se voltar 
para esse interesse, dar alguma coisa para essas crianças, não para ocupá-las, 
mas para elas terem opção. Quando eu falo dessas crian~as, são criánças ca
rentes, abandonadas, porque é com essas que eu trabalho. 

Nós pensamos em tudo isso e fica sempre uma afirmativa: sabemos o que 
temos de fazer c que é importante que se faça, mas não conseguimos. 

Quanto à segurança social vamos entregar para a FEBEM. 
Agora, vou contar para os Senhores o que acontece na FEBEM. Se é 

bom ou não fica a critério dCV: Ex~s. que poderão julgar, porque tudo o que 
vou dizer aqui, estou pronta a confirmar seja até no Poder Judiciário, como já 
tenho alguma coisa lá para explicar. 

A FEBEM tem várias unidades, sendo que uma é a Unidade de Re
cepção. Lá entram tOdas as crianças que chegam do Estado de São Paulo. 
Essa unidade, Senhores, tem '!60 vagas; ontem, havia 320 crianças internadas. 
Agora, os Senhores vejam, as crianças _que chegam lá tem de zero a 18 anos, 
sexos masculino e feminino. As vezes, recém-nascidos ficam 48 horas dormin
do com as prostitutas, com as meninas que chegam da rua, porque não tem 
berçário, e, ao mesmo tempo, não tem uma viatura para atravessar a cidade e 
levá-los para a creche, no Pacaembu. E só atravessar a cidade. 

Agora, esta criança custa por mês para a FEBEM 16 mil cruzeiros, e vai 
dormir no chão, todo mundo junto, porque lá o sistema é assim: quando che
ga, vai dormir no chão: se não urinar no chão, ganha uma cama; A experiên
cia tem que ser no chão, porque eles ficaram muito tempo sem colchão; como 
receberam os colchões agora, ni.l.o podem estragar. 

O Diretor-Té~.:nicO- dJ FEBEM é o Dr. Ernane Ferreira, um Delegado de 
Polícia. Para mim, menor não é problema de polícia, e esse homem está lá-so
mente porque é Delegado da ARENA do Vale do Paraíba- ele mora em 
Guaratinguetá- e conseguiu esse cargo de Diretor-Técnico, corifrariando o 
estatuto da FEBEM, que, exige que o Diretor-Técnico, além de um curso uni
versitário - isto ele tem, pois é Bacharel - teria que ter uma experiência 
comprovada anteriormente. Esse homem não tem essa experiência, mas, 
dado o absolutismo no Estado de Silo Paulo, ele pode contrariar o estatuto e 
pode assumir o cargo. E digo mais, ele não visitou até hoje todas as unidades 
da FEBEM, não tem contato com crianças da FEBEM. Ele fez um departa
mento muito bom, de identificação, que é bem ligado com sua carreira. 

Além disso tudo, a sua esposa D. Marina Ferreira, que mora em Guara
tinguetá, no Clube doS 500. Tem alto cargo. Não mOra em São Paulo, mas re
cebe da FEBEM. Então, quando se fala que uma criança custa, por mês, 18 
mil cruzeiros em média, temos que computar tudo isso para saber por que 
custa. 

A Unidade Sampaio Viana, a creche da FEBEM, é a maior creche clã. 
América do Sul. Qualquer país sabe que uma creche não pode ser grande; a 
da FEBEM tem 580 crianças, de zero_a_6 anos de idade. A relação de atenden
tes por criança é de 20 crianças para uma a tendente. Por esse motivo, crianças 
muitas vezes morrem afogadas com a mamadeira, porque não dá tempo de! a 
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atendente segurar as mamadeiras para todas; coloca-se a mamadeira no tra
vesseirinho, e tem sempre criança afogada, acusa parada cardíaca, ou outras 
coisas que eles inventam. 

A classe médica, hoje, auxilia muito em camuflagem atestada. Temos o 
Chibata, no IML, que é o perito nisso. 

A atendente tem que hidratar, ver a temperatura, banhar, enxugar,trocar 
de roupa, fazer uma porção de coisas com essas crianças. Qualquer ser, qual
quer pessoa com uma inteligência normal pode perceber que é humanamente 
impossível. , 

Essas crianças não recebem estímulo nenhum, elas vão ver a luz do sol 
com 2 ou 3 anos de idade. 

Isso é irreverSíVel, quero acreditar; acho que-é uma fâbr-ica de idiotas. A 
FEBEM está criando uma população de idiotas. 

Agora, quando vai uma criança clarinha, de olhos azuis, bonitinha, uma 
criança que é adotável, essa criança chega a ser levada para a casa de volun
tária para ser estírimlada rapidamente para poder ser adotada, porque a 
maior parte das crianças da FEBEM não pode ser adotada, porque são 
crianças idiotas. Ninguém quer correr o risco de adotar uma criança idiota, 
porque ninguém adota, hoje em dia, o filho pelo filho. Tanto "que, é quase que 
uma mercadoria que chega lá, estipula a cor dos olhos, saúde, quer saber 
como está. Das crianças que vão ser adotadas eles e_xigem um eletroencefalo
grama; não de todas, só_da mercadoria que está pronta para ser entregue ao 
consumo. 

Constateí, esta semana, ali, 350 criançass com assaduras, num sofrimen
to sitencioso. Não sei o que acontecerá no futuro~na mente dessas crianças so
fridas dessa meneira. 

Elas não têm nem quem lhes troquem as fraldas. Nós, do Movimento em 
Defesa do Menor resolvemos doar fraldas descartáveis, que seriam 2.100 por 
dia; conseguimos, até, vitrios a possibilidade disso, mas não adianta, porque 
não tem quem as troque. 

Nessas unidade, esses bebezinhos, tão maltratados, custam 12 mil cruzei
ros por mês, cada um. Esse dado é muito importante; não quero falar em cor
rupção, mas aí fica para quem quiser deduzir. 

Depois dessa unidade, temos uma Unidade de Triagem II, a UT-11, onde 
as crianças se misturam. vindas dessa. creche, pois são crianças de 7 as 12 
anos. Ali, é uma barbaridade o encontro das c_ria_nças que foram criadas na 
Creche Sampaio Viana com as que estão vindo da rua. As da rua foram esti
muladas~_ mal ou bem, foram estimulaclas. Não são _idiotas, têm.uma lingua
gem, coisa que as crianças da FEBEM não têm, porque ninguém estimulou, 
ninguém conversou com elas; é um mundozin_h9 __ de robô. 

Nessa unidade, UT-11, é onde acontecem o-s-estupros, os espancamentos, 
as mortes. Outro dia, caiu uma criança do telhado; um outro, maior, levou 
uma criança dessas para fazer brincadeira no telhado, e a criança despencou e 
morreu. Acidente. 

O SR. MUR!LO BADARO - Qual o nome dessa Unidade?' 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- Unidade de Triagem 11, e na rua Ulisses 
Cruz, 95; Travessa da Celso Garcia". Mas, tem coisa pior. 

A unidade de triagem III é uma unidade onde essa direção da FEBEM 
resolveu misturar os infratores reincidentes com os primários. Essa experiên
cia nós já tivemos antig:.ül1Crtte, e só se conseguiu fazer algum trabalho quan
do fizemos a separac- l dessa população. E pela ignorância, hoje, porque o 
pessoal que está lá pu", ~-··fender de muita coisa, menos de criança, eles as 
uniram. 

E uma unidade separada em 5 pavilhões, tendo cada um 30 cubículos~ 
mas são cubículos cuja cama é de concreto com furos iSso pode ser bem cons
tatado - onde as crianças são amarradas com cOrda-s. 

Hoje em dia, a população, que s-er_ia_-~e 150, está com 280 jovens. Há 
quartos que têm 3 jovens; mas, como não cabem 3 tem um em cima e dois 
dormindo em baixo da cama, o va.lete triplo, corno eles chamam, uma cabeça 
para cá, outra para Já, e tem um inspetor para tomar conta, Durante a ma
drugada, quando há a tentativa de um "'estuprar" o outro, ou qualquer outra 
coisa, quando o inspetor vai abrir a porta', são-3 jovens ali agredindo o inspe
tor. O ins-petor tem que ir com um pedaço de pau, e nessa altura espancar. 

Por duas vezes, consegui levar deputados __ qe_S. Paulo para visitar essa 
unidade. Uma vez, fui com a Deputada IJm_a Pasoni, e nesse dia encontramos 
numa ala, 22 menores em Cubículos, machucados, sendo que um jã estava há 
mais de 30 dias ali !?em se comunicar com quem quer que seja; só recebia o 
prato de comida uma vez poi' dia, e se gritasse muito, passaria a pão e água. A 
Deputada lrma Pasoni presenciou isso comigo e muitas outras coisas. 

Ultimamente, estive lá com o Deputado EduarQ.o Suplici e vimós que a 
situação não mudou. Ele levantou muitos dados, tenho até o m(lterial aqui. 
São crianças espancadas, presas nesse cubículo, e não é para ficar por uma 

hora; ficam 40 ou 50 dias esquecidos do mundo, não podem se comunicar, 
porque a porta é totalmente fechada e não podem nem tentar o suicídio, por
que não têm como; é uma coisa terrível. 

Quando eles saem dali, passam por um exame psiquiátrico. Em 5 minu
tos, é atestada sua alta periculosidade, e eles pegam uma medida de segu
rança: ficam três anos num·a cadeia, porque S. Paulo não tem uma casa de 
custódia e tratamento. Existe uma em Taubaté, que tem 20 vagas para meno
res, mas que não passa de um cadeião, conheço, aquilo lá. 

Fui lá, certa vez, e en~ontrei um amigo meu, o ' 4Chacrinha", que foi pre
so em S. Paulo, dentro do RPM, e estava lâ seis anos dentro da cela. E um 
menino muito míope, e quando perguintei por seus óculos, ele me respondeu: 
"Lia, aqui não preCTso de óculos, porque a parede é muito perto;jã estou hã 6 
anos aqui". 

Depois, vamos pensar em outras violências aqui fora; não é possível, nós 
é que somos muito violentos. A nossa sociedade é muito violenta. E por causa 
desse desconhecimento do que estã acontecendo com esses jovens, com essas 
crianças, eles só têm que agredir, não têm- outra alternativa, porque só rece
bem agressão. 

Temos a UT-IV, de Vila Maria, com uma· população de mais ou menos 
300 meninas. Aq~uela Uhidade, há uns 3 ou 4 anos, funcionava na base do se
dativo; chegávamos lá, as meninas eram como que uns robôs, todas sedadas 
-pareci?- um hospital psiquiátrico- para evitar a fuga, porque o que inte
ressa e sempre interessou para essas instituições é que não haja fuga. E como 
a menina é muito mais rebelde do que o menino, sedavam as meninas o dia 
inteiro. 

Houve um estouro numa casa, que se chama '"Casa do Papai", orientada 
nessa época pelo Sr. Oliveira Laet, que foi também Vereador em S. Paulo, e 
como fecharam essa casa, elas tiveram que ir para a FEBEM, e grande desco
berta foi feita pela FEBEM, o sexo. De repente, viram que, mulher fazendo 
sexo com mulher, superar era muito melhor do que dar o sedativo; não custa
va nada para a FEBEM, não precisavam se preocupar em ter uma enfermeira 
para dar remédio a toda hora, e então estipularam famílias, Hoje, temos nes
sa unidade 3 famílias, com mais ou menos 100 membros cada uma, onde tem 
até ritual de casamento, onde as meninas saem, muitas delas, com peito cabe
ludo e com barba, porque tomaram hormônlos. 

lá, acontece tudo isso com a maior complacência, a maior conivência de 
todos os técnicos da FEBEM, da diretoria, porque ninguém reage contra isso. 

Tenho medo de falar porque parece ficção, mas é verdade, a casa está lá, 
o Eduardo Suplicy esteve lá e pode constatar, também. Tem o machão a 
quem eles dão um boné, que assume o papel de pai, e esse é quem manda pois 
o trabalho da casa é feito geralmente pelas mulheres: é lavar louça, arrumar a 
cam:l, varrer a casa, então as meninas mais inteligentes que chegam assumem 
o papel de rn"UChào, são os chefes de famílias. A .. piva", que é mulher dele, re
cebe uma fitinha colorida que coloca na perna; depois, tem as filhas: são essas 
que chegam pCJa- prfrneira vez, elas têm que ter alguma garantia, então jâ vai 
para determinada família. E tem até os avós: a avó usa um lencinho na ca
beça. 

Isso tudo acontece com jovens de 14 a 18 anos; é com essas meninas que 
se desenrola toda essa história familiar de sexo, sexo o dia inteiro. 

E o Sr. Oliveira Laet é uma pessoa que, há 6 meses, escreveu uma carta 
para O Estado de S. Paulo, que conclui dizendo_: 

"Temos prática e metodologia própria. Não hesitamos em afir
mar que somente os utópicos crêem, sinceramente, na recuperação 
de menores reincidentes, depois dos 16, 17 anos. 

Infelizmente, por culpa da sociedade, é preciso que alguém te
nha a coragem de dizer, alto e bom som: nínguém mais os recupera
rã. 

Assinado, Sr. Oliveira Laet". 

Seis meses d_epáis, a FEBEM, muítO ~·preocupada" com o menor infra
tor e querendo ficar livre dele, resolveu chamar o Sr. Oliveira Laet e fazer um 
convênio, convênio esse que chegou a ser assinado pelo Secretãrio da Pro
moção Social, Curiati. Mas, na época, o Governador estava viajando e tinha 
que esperar S. Ex'- chegar. 

E, nesse convênio, vem o próprio Sr. Oliveira laet, 6 meses depois, dizer 
que com esses planos que estava ã.plicando- ele ia receber Cr$ 8.000,00, por 
menor- ele acreditava que conseguiria recuperar de40 a 50% dos internos, e 
que mais que isso seria utopia. QUer âizer, antes, ninguém conseguiria recu
perar nenhum. Agora, que ofereceram dinheiro, ele já consegue recuperar 
50%. Assim, o menor ainda continua sendo uma mercadoria. · 

A UT-5, uma outra unidade de triagem, essa sim, chamada o Hmocó" de 
toda a FEBEM, onde colocam meninos doentes, mçninos com problemas 
físicos, mentais, rnaconheiros, atualmente está com 300 e poucos meninos e 
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18 travestis. E uma loucura aquela unidade, sujíssima, porque hã muito tem
ro a verba para produtos de limpeza foi cortada. A FEBEM fede de ponta a 
ponta, porque não tem desinfetante, não tem -sabão. Agora, inventaram um 
sabão concentrado: chega I kg, mas o diretor da casa tem que receber assi
nando uma nota de 20 kg. Tivemos uma_ experiência, há l' das semans, quando 
faltou esparadrapo e mandamos buscar com dinheiro nosso. E pela nota que 
veio da farmácia, o produto era mais barato do que o que a FEBEM paga no 
atacado. 

A UT-6 é de meninas até 13 anos. Nessa unidade falta muito recurso, 
mas tem uma Dirctora que consegue pedir recursos para ~ comunidade. !_;la 
consegue desinternação de meninas. E--uma unidade que funciona mais ou 
menos bem. Não é o ideal. Está muito longe disso; mas, pelo menos, as meni
nas não são espancadas. Nessa unídãde também existe o problema homosse
xual. 

Temos a UE-I, que é a Unidade Educacional no l dá FEBEM, que é cha
mada unidade modelo. Foi a primeira unidade, construída há muitos a_nos. 
Implantaram lá o sistema de lares. A idéia é mUito boa. Eles colocavam um 
casal, com filhos, ali, para tomar conta-de um m1mero reduzido de meninos. 
Só que os casais que arrumaram -tinham mais problemas que os meninos. É 
uma falta de aceitação, de compreensão. Oütro dia, um meilíno, do qual tra
tamos lá no Movimento, foi mandado embora desse lar, porque assobiou 
para a esposa do larista. 

Essa unidade é a porta de saída da FEBEM, São meninos que entraram 
na creche, e estão saindo agora e já passaram por vãrias unídades. 

Cada unidade tem uma orientação diferente, cada diretor dá a sua pró~ 
pria orientação. -

No Sedes Sapientia, conseguimos, não digo um convênio, mas um aten
dimento para essas· crianças. Começoll~se a·"fazer psicoterapia. Já tinha seis 
semanas. as crianças estavam muito contentes, já estavaaté havendo uma re
lação entre o terapeuta e a criança, quando eu fiz uma denúncia contra o Pre
sidente da FEBEM e ele, de imediato, cortou esse tratamento. A denúncia 
não tinha nada a ver com o tratamento das crianças, mas ele cortou. Mais 
uma vez essas crianças se sentiram abandonaçia_s frente ao próprio terapeuta. 
Ê uma falta de sensibilidade muito grande. · 

E essa unidade modelo está sem diretor há muito tempo. Um major, que 
é Diretor do Quadrilátero, está dirigindo essa casa, porque no dia da posse do 
Dirctor-eu apareci, e·pro"vei que aque e homem, Antôriio-Augusto,_nã.O- tinha 
condições de dirigir-aquela casa. Aquele homem é uma pessoa muito ligada à 
tradiçãO~ à proprfedade, à fa~ília, e estes não são valores d~s nossos meni
nos. Foi uma confusão muito grande. Ele não está dirighÍdo a casa, mas está 
encostado na Sede, ganhando Cr$ 50.000,00 por mês. E a casa está sem dire· 
to r. 

Temos a UE-16, na Imigrantes, que é uma construção nova, não sei se os 
Srs. conhccernA Foi feita na geStão do Mário Altenfeld, muito moderna, mui
ta bonita. 

Mas, hoje também não funciona bem, porque as meninas_ têm problemas 
muito grandes e há poucos funcionários para cuidar delas. Lã, as meninas 
custam mais de Cr$ 30.000,00 por mês. 

E essa UE~ 16 é uma unidade construída para meninos e agora recebe me
ninas. O centro profissionalizante ê. p-ára meninos e tàda a Parte de esporte é 
pan.l o sexo masculino. Acho que não perceberam isso e estão colocando as 
meninas lá. E por engano puseram os meninos na Raposo Tavares, onde são 
3 unidades, UE-21, UE-22 e UE-23, onde teriã. unidades não mistas, mas uni
dade masculina e unidade feminina, uma próxima da outra. Levantei o 
problema e o Presidente da FEBEM, Ribeiro Machado, me respondeu que, 
se eles deixassem uma unidade masculina pe-rt_O_ cie uni.a uni~ ade feminina, ele 
teria que construir uma maternidade, ou talvez botar um cinto de castidade. 

A UE-23 está desativada, porque tem muro baixo. :t: uma unidade de 
muro baixo. que seria uma unidade aberta. A cúpula atual da FEBEM desati
vou a unidade'. Não tem ninguém lá, mas a equipe técnica existe e está -em ou
tra unidade. Eles não percebem que o que mantém um jovem, uma criança na 
casa é um-a programação adequada. Não vai ser grade, nem vai ser muro, 
nem dada disso. 

Itapetininga é uma caso muito grave ·que eu já tinha mencionado antes. 
Inclusive, no dia 22 de março, morreu um menor, afogado. to 39 menor que 
morre afogado este ano na FEBEM. Aquela era uma unidade só para 
crianças com rroblemas; é -tfrTia-fazeriâi-ffiUítO-g-ran-di!, onde os próprios fUn
cionáriOS-moram lá. ·EleS têffi as suas Pr6prias casinhas. Nessa fazenda tem 
um lago e as crianças só podiam ir a esse lago acompanhadas de inspetores. 
Mas. quando chega sábado e domingo, não tem um número suficiente de fun-: 
cionários. Estava um dia mi.iiio QUente e o diretor mandou todas as crianças 
irem para o lago. Houve da parte da eqUiPe técnica uma certa_ oposição, mas 
o diretor não teve dúvida: baixou uma portaria, dizendo que era por conta 

dele essa ida ao lago. E uma criança surda e muda, de nove anos, morreu afo
gada nesse dia. Aí, o diretor queria a portaria de volta para não se compro
meter. Muitos dos funcionários que tinham perdido a portaria tiveram a água 
e a (uz cortadas. Nessa altura, o dir"?tor percebe uma senhora indo buscará
gua na casa de uma vizinha. Aquela que cedeu a ãgua também teve a sua água 
cortada. 

Tenho recebido gente que estã vindo dessa unidade até o Movimento 
contar o que está aconte_cend~ lã_. Es?e h.omem anda çom um chicote na mão e 
bate até em funcionário. Já fizemOs denúncias a jornais, mas não acontece na
da. Que não se faça nada, mas, _pelo menos, chegue até lã e comprove. Algu
ma coisri tem que ser feit'ã". ·-

Temos a unidade de Mogi-Mirim, que era uma unidade educacional que 
nunca funcionou bem. As crianças eram muito espancadas. Lá faltava de tu
d~; m~ntimentos eram enterrados para poder se comprar mais. E dirigida por 
esse Diretor que queria dirigir o Modelo, o Sr. Antônio Augusto. 

Sabíam_os que havia um estouro fiessa unidade, porque ninguém agüenta 
tanto: os meninOs-em celas durante muito tempo; a gente recebendo recado 
para ir até lá, porque a coisa ia estourar. Eles queriam conversar. 

Numa sexta-feira, eu fi_z urDa repr~sentação ao Juizado de Menort!s, di
zendo que essa unidade educãcional não poderia ser fechada e do jeito que es~ 
tava, iria acontecer uma rebelião, esses meninos iriam fazer urri levante. E 
sempre que os meninos fazem l~vante t1:1do é contra eles. Porque, agora, não 
estão nem mentindo mais que são maiores que vão buscã-los. Eles estão sa
bendo que a rebelião vem de dentro. Mas, não deu tempo. Fomos nomeados 
para uma comissão sí"I}~icante ~não deu tempo de fazer nada, porque isso foi 
na sexta~ feira e no domingo a unidade estourou. E quando essa unidade es
tourou, o que se fez? Mandaram os meninos para a penitenciária de Sorái:a~ 
ba, onde estão até hoje. 

E confundem m_uito a população: falam naqueles jovens adultos, alta
mente periculosos. E eu faço vãrias indagações: o que é periculosidade, por 
que é periculosidade? E não tenho resposta, porque o laudo médico é feito em 
cinco minutos. Não dá tempo. É um psiquiatra trabalhando 4 horas por dia 
para atender 300 meninos. 

Agora, é muito mais fãcil para o médico não liberar o menino. Então, é 
fácil trancar o menor. A maior garantia que se tem hoje em dia é trancar o 
menor na penitenciária, porquê- lã ele não incomoda. Em Sorocaba não vai 
haver fuga. As crianças estão comendo embaciadas, com as mãos, estão sen
do espancadas. 

O Juiz de Menores esteve lá e ouviu muitas denúncias a respeito, P<?ÍS os 
menores, com muita coragem-, contaVam o que estava acontecendo; eles estão 
sendo vigiados por cachorros, por pastor alemão. E tem até crianças de ape
na<; 14 anos. E isso tudo está acontecendo nas barbas do Secretário d3. Pro
moção Social, do Presidente da FEBEM e do Governador do Estado. 

Eu não entendo como pode acontecer uma coisa dessas. Eu, se fosse dire
tora de uma casa dessas, e se a casa estourasse como a de Mogi estourou, eu 
nunca niais mexeria com esse problema. 

Agora, não, as coisas acontecem e é preciso fazer uma sindicância para 
saber porque e·ssa casa estourou. Estourou por incapacidade de todos os téc
nicos de lá, de todo o pessoal da diretoria da FEBEM, não tem uma filosofia 
-centraL Não tem diretor-técnico que possa orientar, pelo menos, esse pessoal. 
Quer dizer, colocam~se os diretores nas casas, ganhando de 50 a 60 mil cruzei
ros por mês, mais casa e comida e só isso é o que basta. E um verdadeiro cabi
de de empregos. 

Agora, não podemos fazer nada a respeito da FEBEM, porque estã tudo 
fechado; os di retores não estão dando a mínima atenção, eles estão dando ri
sadas das denúncias, eles- estão assumindo tudo muito bem. 

Fui falar com o Diretor Administrativo, Dr. José Luz do Turco, e na mi
nha presença, ele pediu licença, pegou o telefone e disse que ia ligar para o 
Paulinho. Meus Senhores, até parecia uma piada da televisão, antigamente, 
onde um maltrapilho a toda hora falava com o Juscelino Kubitschek, na épo
ca, Pr~>Sidente da República. Pegou o telefone e mandou chamar o Paulo Ma
luf, e de fato conversou com ele, chamando-o de Paulinho, só para mostrar 
que ele tinha forca e que por telefone falava direto com o Governàdor. 

Não sei se o Governador é muito mal informado; agora, que isso daí estã 
mal, está, e eu só posso cobrar do Governador. f:. a úniCa coisa que me resta, 
essa cobrança ao Governador, porque, afinal de contas, eu não o coloquei lã, 
~em pedi que ele fosse até lá; ele foi porque quis. Mas pelo menos, esse massa
cre que está havendo com nossas crianças _e que aumentou muito na gestão 
dele, isso eu vou ter que cobrar até o fim. fsso, V. Ex•s me perdôem, mas é 
uma coisa de que não posso abrir mão; eu tenho compromisso com os meno
res e com eles_ é que luto. Então, estou fcilando por eles e pelas famílias deles. 

Tivemos um caso, o de CamanduCaia, que teve repercussão nacfonal, on
de, dos 98 menores que foram enviados para Minas, somente temos notíCia de 
43 até hoje; dos outros, ninguém sabe. 
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Senhores, é o que tenho para lhes dizer. Seria muito mais; porém para 
mim falar do menor é uma angústia muito grande, e eu gostaria de deixar o 
tempo à disposição para qualquer pergunta de V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, pedindo desculpas a 
V. Ex~', inclusive porque terei que sair agora~ país tenho outros compromis
sos, mas, antes de sair gostaria de pedir a V. Ex•, como Presidente, como o 
consenso dos demais companheiros da Comissão, que faça o levantamento de 
todas as denúncias apresentadas aqui e que essas denúnCias sejam encaminha
das aos órgãos competentes. Acho que todas as denúncias devem ser ãpu"rã
das. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) ~ Não tenha dúvida. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Acho que se nós não tivermos com
petência legal para cobrar agora, posteriormente, nós corno Senadores, deve
remos cobrar ... 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Claro. Inclusive, se V. Ex• se 
recorda, quando o MiníStro Jair Soares esteve aqüi, depondo na Comissão, S. 
Ex• disse que não havia acordo entre a FUNABEM e a FEBEM, porque ha
viam dificuldades dentro da FEBEM em aceitar o acordo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não estou acusando ninguém. 
Acho que todas as denúncias devem ser apresentadas com a responsabilidade 
de quem as faz ... 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Claro. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... e devem ser apuradas. Nós não 
podemos aceitar as denúncias antes da apuração, como também não pode
mos dizer que foram infundadas antes da apuração. Seja Dona Lia, seja quem 
for que venha aqui com denúncias, todas as denúncias devem ser encaminha
das para apuração. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- Eu gostaria que isso fosse exatamente fei
to, e até me coloco à disposição de V. Ex•s. Porém, quero deixar bem claro 
que para comprovar essas denúncias que fiz aqui, muitãs delas, V. Ex•s só 
conseguirão se forerii ·comigo, pois quando se anunciam visitas, a FEBEM 
tem um método todo especial, de esconder seus defeitos. Inclusive, determi
nados meninos que estão machucados, eles colocam em viaturas, que ficam 
rodando nas ruas até os visitantes saírem. Isto, eu sei, e já levei dois deputa
dos que podem comprovar. 

Estou inteiramente à disposição de V. Ex•s para acompanhá-los, mostrar 
tudo isto que disse, e, mais ainda, o que não disse. Mas, estabeleço uma con
dição: que essa visita não seja aquela oficial, comunicada com antecedência, 
quando os meninos colocam roupa limpa. As crianças têm até conjuntos de lã 
da Adidas para receber visitas. 

Se V. Ex•s quiserem de fato comprovar isto, estou inteiramente à dispo
sição, dia e noite, Como desejarem. Mas, se forem como visita oficial, eu vou 
passar por mentirosa, e quero salvaguardar-me disto. Acho que tenho que fa
zer parte dessa visita, para mostrar, porque senão fica como na Assembléia 
Legislativa, onde nós fazemos denúncias da existência de cubículos e celas, e 
o Presidente da FEBEM vai lã e diz que não, que estamos mentindo. 

Mas, os cubículos estão lá, ninguém pode tirar; existem 350 crianças as
sadas, e ninguém tira essas assaduras em pouco tempo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas não falo só nisso; inclusive, V. 
S• disse que tinham faturas de um quilo de sabão que eram assinadas como se 
fossem de mais. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- Isso, tem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Todas as-denifncias devem ser apu
radas, por menores que sejam. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- Se V. Ex• pegar uma folha de pagamen
to ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permita, apenas. Queria agradecer 
a brilhante exposição que o Professor Goldberg fez, e gostaria de receber pos
teriormente as notas taquigrãficas, para ler com a atenção devida. 

Lamento não poder ouvir as indagações que o Sr. Senador Murilo Bada
ró, certamente, há de fazer para esclarecer mais alguns fatos, pois, pedindo 
desculpas, deverei me ausentar. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o nobre Rela
tor, Senador Murilo Badaró. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Sr. Presidente, confesso a V. Ex• 
que fiquei assustado com o início da fala de Dona Lia Junqueira. Pensei que 
S. S• viesse aqui apenas para aproveitar essa tribuna e der:ramaf sobre o Go
vernador de São Paulo as suas diatribes e as suas verrinas. 

Até porque, na sua fala, S. S• fez algumas afirmações espantosas, como, 
por exemplo, que a descoberta do Brasil foi uma violência, e que o nascimen
to é uma violência. 

Mas, a partir do momento em que S. S• verificou que aqui era uma co
missão técnica e, portanto, não estava cuidando de problemas políticos, a sua 
exposição tornou rumo e, aí, passou a ser séria e a merecer consideração do 
Relator; é o que vou examinar neste momento. 

Até então, a primeira parte eu atribuo certamente à forte paixão que dei
xou a depoente transparecer nas suas palavras. E, evidentemente, nós não es
tamos interessados nas brigas políticas de São Paulo; nós estamos profuna
mente interessados em apurar as denúncias estarrecedoras que Dona Lia fez 
aqui, agora. Se o problema do Prefeito de Lorena aflige S. S•, a nós não tem 
nenhuma importância. 

Realmente, eu considero estarrecedoras as denúncias feitas aqui. 
Foi objeto, até, de uma indagação minha ao Sr. Ministro do Trabalho, e 

de certa forma o Professor Goldberg corroborou, a chamada v.iolência insti
tucionalizada:, essa que não se configura pela prática do ato de homiddio, do 
roubo, do assalto: essa violência partida de uma sociedade despreocupada 
com a sua própria destinação. 

No caso de Dona Lia, eu apenas quero pedir ao Sr. Presidente, secun
dando o que disse o Senador Jutahy Magalhães, para encaminhar as denún
cias aos órgàos competentes dos Governos Federal e Estadual. E quero pro
por a V. Ex~', se possível, uma pesquisa de campo da Comissão, quando da 
nossa visita a São Paulo, para o exame do problema das favelas. 

Essas afirmações políticas de Dona Lia fiCáiTI -cOino arenga sem nenhu
ma importância para o que esta Comissão deseja. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA - Politícamente, não sou importante? 

O SR. MURlLO BADARÕ- Não, V. S• é muito importante. O sim
ples fato de V. S' estar aqui demonstra que o Senador Orestes Quêrcia não 
iria trazer aqui urn-a [iess·oa desimportante. Agora, os seus conceitos políticos, 
evidentemente, V. S• deveria ter tido a delicadeza de guardá-los em São Pau
lo, porque a Comissão estava cuidando de um problema do menor. 

A SRA. LIA JUNQUEIRA -A violência ... 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Agora, S. S• terá paciência de 
ouvir-me. 

A SR. LIA JUNQUEIRA - A causa ê outra. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Nós estamos verificando que é 
um problema de causaçã.o circular. Já que V. S' considerou a descoberta do 
Brasil uma violência, deve considerar também que a nossa paciência é violen
tada muitas vezes por ouvir coisas absolutamente desarrazoadas e_.sem senti
do. Tudo isto, são formas de violência de que o mundo está cheio.fMas, não é 
este o problema, e digo isto com o maior respeito a v. s~. até porQüe verifico 
que estamos diante de uma pessoa corajosa. 

Não sei o que é esse Movimento em Defesa do Menor de São Paulo, mas 
o simples fato de uma mulher se dedicar a enfrentar isso com rigor me dá a 
oportunidade de dizer que respeito muito a posição de V. 5' Apenas, lamento 
qúe V. S• não tenha tido para com a Comissão a delicadeza de não se mani
festar politicamente, ainda mais na forma desarrazoada, grosseira e descabi
da com que se referiu ao Governador de São Paulo e a sua mulher. 

Dito isto, Sr. Presidente, vou interpelar o Prof. Goldberg, cuja exposição 
me impresSionou muito, até porque já vênho de algum tempo acompanhando 
os trabalhos que S. S• vem fazendo. 

A diagnose que V. S• apresentou sobre o problema da violência é perfei
ta. E claro que na sua conceituação há uma série de conceitos científicos de 
natureza psicológica e biológica, em cujo mérito não entrarei. Quero apenas 
tomar por base a pesquisa que v. s• fez e que lhe deu a oportunidade de tirar 
conclusões que são importantíssimas para os trabalhos desta Comissão. 

A primeira pergunta que gostaria de fazer é a seguinte: V. S• citou uma 
pesquisa que demonstrou que 68% de um total de 893 menores delinqUentes, 
de sete a treze anos, não liam jornais, não assistiam-a: televisão e não ouviam 
rádio. Essa pesquisa pôde apurar as raízes ou as causas dessa delinqUência no 
meio dessa amostragem? 

O SR. JACOB PINHEIRO GOLDBERG- Em primeiro lugar, gosta
ria de agradecer ao nobre Senador Murilo Badaró, cujo empenho e diligência 
pelos interesses da causa pública venho acompanhando há muito tempo, des
de a cidade onde eu nasci, Juiz de Fora. 

O SR. MURILO BADARO- Muito obrigado. 

O SR. JACOB PINHEIRO GOLDBERG- Quero dizer ao nobre Re
lator da Comissão, que essa pesquisa foi feita pela Cadeira de Medicina Le-
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gal da Universidade Federal e constatou um dado altamente dramâtico que O SR. JACOB PINHEIRO GOLDBERG- Não, absolutamente. Essa 
vem reforçar a tese. que nós aqui nos esforçamos profundamente por colocar pesquisa que foi realizada na Grande São Paulo, não teve como objetivo o de 
em relevo. entrevístar criailças delinqüenies; isso é que acho extremamente significativo. 

Tivemos oportunidade, inciU.siVC, quando do convite formulado pelo Se- Nós fizemos uma amostragem junto à opinião pública, e V. Ex' pode ver que 
nadar Orestes Quércia, telefonicamente, perceber a sua angústia e preocu- o fenômeno é altamente interessante. Quer dizer, mesmo aqueles que tiveram 
pação para com um dos aspectos da problemâtica, o da responsabilidade, comportamento delinqiiencial não estavam submetidos a esse impacto de te-
que, continuo insistindo e reiterando, é de toda a sociedade brasileira. levisão e de rãdio· ... 

Historicamente, como diz o nobre Senador Murilo Badaró, este é um fe- Então, gostaria de aduzir, aqui, o meu depoimento profissional e trazer a 
nômeno, além de mundial, de difícil referência histórica em termos de tempo. esta Comissão a informação científica - mais ou menos generalizada hoje, 
Talvez aqueles que são -dados à fantasia e à ficção poética falariam em Caim e não só no Brasil, que inclusive tem pouquíssimos estudos a respeito, mas in
Abel. ternacionalmente - de que é muito difícil, extremamente dificil, nós fazer-

De qualquer maneira, eu diria aos nobres Senadores que, nessa pesquisa mos uma relação de causa e efeito entre uma situação social e um comporta
que fizemos, há perguntas formuladas da seguinte maneira: .. seus pais ligam mento criminógeno seguinte. P extremamente difícil estabelecermos isso. 
para o ·que você faz?"- essa redação da pergunta não é de minha autoria, é o SR. MURILO BADARO _Desculpe a interrupção, mas é para per
da cadeira de Medicina Legal. 62% dos entrevistados afirmaram que não, ou guntar: qual é 0 grau de credibilidade científica com relação a sua afirmação 
seja, que os pais não atribuíam importância ao que eles faziam. de que a subnutrição é um c·omponente negativo do desenvolvimento mental? 

V. Ex•s vejam que esses são dados cientificas, e portanto de dificil discus-
são. Os números estão aqui, a responsabilidade 6de cada um de nós que esta- O SR. JACOB PINHEIRO GOLDBERG- A"pergunta de V. Ex• 6 
mos aqui. Eu diria a v. Ex•, nobre Senador Murilo Badaró, que muito mais muitO ímportarite e sigilificátiva. No meu entender, ela coloca uma das ques
do que nós que estamos aqui os que não estão aqui têm responsabilidade. tões básicas da discussão em pauta: a subnutrição seria ou ilão uma causa de 

pouco desenvolvimento mental? 
Agora. sim, eu faço uma pergunta, eis que não sou candidato a uma po- Senador Murilo Badaró, manda a probidade científica, que acima de 

sição de simpatia no~ meios intelectuais brasileiros, mas uma_posição conse- qualquer regime, de qualquer sistema precisa ser respeitado, sob peita de nos 
qUente em nível científico: por que as sessões desta Comissão não são lotadas transformarmos em inimigos da inteligência, que eu diga a V. Ex• ... 
pelas autoridades, pelos sacerdotes, pelos professores, pelos estudantes, pelos 0 SR. MURILO BADARO _Que, aliâs, 0 Ministro Delfim Netto diz 
pais? Uma comissão que tem as características desta deveria ser realizada no que estâ em recessão ... 
maior dos salões de Brasília; e se porventura isso não acontece, reitero a mi~ 
nha posição de que a responsabilidade é toda nossa, de toda a sociedade bra- O SR. JACOB PINHEIRO GOLDBERG - É. Realmente, me parece 
sileira. Pretender-se atribuir isto a um ou outro, pinçar um ou outro de acor- que é uma recessão mundial. E, para não engrossar as fileiras daqueles que te
do com os nossos passionalismos conjunturais com problemáticos menores, ê rão levado o Ministro Delfim Netto a considerar essa recessão de inteligência, 
minimizar um problema que está maximizado pela sua realidade dramática. eu humildemente diria, como psicólogo, que acho muito diflcil que possamos 

sequer definfr aquilo que comumente se chama, através dos testes, de QI, 
Então, à pergunta que V. Ex• formulou, de como poderíamos localizar Quociente de Inteligência. Mesmo este critério, hoje, tem sido extremamente 

as causas prováveis, respondo que 62% das crianças, entre sete e treze anos, se discutido. 
consideravam desassistidas dos seus próprios pais, ou seja, partiram para a Existe uma certa unanimidade, Senador, entre os estudiosos da matêria, 
delinqtiência como resposta a esse abandono. de que realmente a subalimentação, a carência alimentar, compromete fisio-

Outras perguntas formuladas e suas respostas: seus pais bebem? 58% logicamente 0 aparelho mental do ser humano e que este comprometimento 
afirmaram que sfm; você tem assistêrlcia educacional ou religiosa? 91% afir~ acaba, mais cedo ou mais tarde, por mutilar, por lesar 0 desenvolvimento da 
maram que não; você tem mt;tito carinho de seus pais ou parentes~ ou edu~ inteligência. 
cação adequada? 94% afirmaram que não. Por uma questão de probidade científica, eu faço essa afirmação com re-

Os números podem ser cansativos, mas são eles que vão nos elucidar e serva, lembrando, por exemplo, que Charles Chaplin, um dos mais extraordi
não esse processo de achísmo, de aproximação, de ''me parece que"' que tem nârios gênios de todos os tempos, relata a sua infância absolutamente miserá
sido tão malsinado na realidade brasileira. Espero que os números tenham sa- vel nas suas memórias; e esse homem, subnutrido, criança mal alimentada, al-
tisfeito V. Ex• cançou um desenVolvimento de inteligência sirigular, em todos os tempos. 

O SR. MURILO BADARO- V. S• disse, e eu concordo, que sendo a Costumo dizer que às vezes a ciência e a realidade não corroboram as 
violência um p-rocesso endémico, não hã como se identificar na megalópole nossas pré-posições; mas, ao invês _de abolirmos a ciência ou a inteligência, 
uma causa para ela. Digamos que ~ megalópole seria um dos fatores que in~ · nos revoltarmos e nos sentirmos insultados p~r ela, talvez seja preferível 
duzem à violência. curvarnio~nos paciente e humildemente diante dela para estudarmos todos os 

Com relação aos meios de comunicação, tambêm concordo em que não seus aspectos. 
são fatores do aumento da criminaiidade.E~ésta~não é uma colocação sêria, o SR. MURILO BADARÚ _Professor, pelo que temos ouvido, pelo 
como diz V· s.-- -- - que temos lido, hoje jâ não temos maiores divergências com relação a essa 

Pergunt~: :sse caso da pesquisa de Juiz de Fora que resultados foram diagnose da violência. 
detectados com rela\ràO a possíveis influências ou efeitos catárticos que os Quanto a essa sua pesquisa, que acho bastante importante, V. S• diz que 
meios de comunicação poderiam tei- sobre esses menores, para induzi-los à ê contra as soluções cirúrgicils coiljunturais que agravam o problema, e, na 
prática de a tos delituosos? sua anãlise, v. s• foi buscar,longinquamente até, as razões de nossas dificul

O SR. J :OB PINHEIRO GOLDBc"~ " .................. :::nador Murilo Ba-
daró, quam .. 0 perguntamos aos entrevistados se assistiam à televis;·), liam 
jornal ou ouviam rádio, 68% deles afirmaram que não; 17% disseram que sim, 
e 15% responderam que às vezes, ou quando interessa. No caso, restringiram 
a futebol, novelas e. filmes. 

Embora o índice de respostas afirmativas seja relativamente baixo -
17% das crianças estavam submetidas ao processo de televisão, de leitura de 
jornal ou de rádio- eu gostaria d~ levar ao conhecimento de V. Ex•s que, na 
pesquisa que realizamos na Grande São Paulo, aproXimadamente t;;O% das 
crianças afirmaram que ficavam·diante da televisão mais do que 4 horas por 
dia. Agora, veja V. Ex•, existe uma correlação ... 

O SR. MURILO BADARO- Essa pesquisa é de São Paulo? Ficavam 
mais de 4 horas por dia? 

O SR. JACOB PINHEIRO GOLDBERG - Sim, mais de 4 horas por 
dia. 

O SR. MURILO BADARÚ- E essas crianças todas tinham anteceden
tes delituosos? 

dades e das nossas mazelas, nesse setor. E ainda impressionado com as de
núncias do problema da FEBEM de São Paulo, eu estou certo em dizer que 
esse problema da FEBEM é o tipo da Chamada solução conjuntural que não 
resolve coisa alguma. Essa é a sua opinião? 

O SR. JACOB PINHEIRO GOLDBERG - Como disse V. Ex•, emi
nente Senador, quero aqui render minhas homenagens a· D• Lia Junqueira, 
que percebi tratar-se de uma mulher de coragem, capaz de enfrentar situações 
que me parecem, pelo relato feito por ela, delicadas e dificeis. 

Quando da minha formatura em Assistente Social, pela Faculdade de 
Serviços SOciais da Universidade Católica de São Paulo, hã mais ou menos 20 
anoS, o meu primeiro estãgio foi feito no chamado RPM, o estágio obriga
tório para formação do curso. Jâ naquela ocasião, observávamos alguns fe
nômenos de muita violência, e como esses fenômenos, realmente, muitos de
I~. como diz V. Ex•, transcendem o tempo e o espaço~ são universais, exigem 
uma atenção de todos nós, corresponsáveis. 

Eu insisto nesta tese, porque não acho que exista particularização de res
ponsabilidade, que isso é jogar sobre o outro a responsabilidade que é de to
dos nós. Não acredito que haja realmente responsabilidades particularizadas,. 
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mesmo porque não poderia admitir a noção de que qualquer pessoa, em qual
quer nível, em termos de Brasil, seja mais responsável do que eu pela desgraça 
c pelo destino do meu compatriota. 

Eu diria, correspondendo à expectativa da pergunta de V. Ex•, que o ho
mossexualismo que foi aqui referenciado em relação ao menor, nós o conhe
cemos, c não faço denúncia particularizada, porque a minha preocupação ê 
de natureza mais geraL Ele existia em todas as instituições que estimulavam o 
ensino separado entre meninos e meninas, o que acabava significaiido uma 
interaçào afetiva e aquilo que poderíamos chamar de homoafetividade, que 
muitas vezes redundava em homossexualismo. São problemas de larga envei-
gadura, que merecem meditação a longo prazo; e V. Ex•, que me parece preo
cupado em não se calçar em soluções cojunturais ou problemas episódicos, 
mas em soluções de longo alcance - porque estas, sim, é que poderão res
ponder a uma Nação-continente de mais de 120 rriilhões de pessoas- sabe 
que não será a distribuição de fraldas, a criação de creches ou aproveitamento 
de áreas de peg-pag para lazer que poderá resolver, equacionar ou diminuir ... 

O SR. MURILO BADARÓ- Aiiviam,~rião é? 

O SR. JACOB PINHEIRO GOLDBERG- Alívio extremamente epi
sódico. Eu diria, usando a expressão do seu verbo, um aliviar que talvez alivie 
muito mais a nossa consciência do que o problema em si. 

Então, quando aqui sugerimos que se estudasse e se discutisse a criação 
do Ministérío para a Infància e para a Juventude, evidente e obviamente que 
a nossa preocupação não tinha conotações políticas ideológicas menores, 
como não tem, porque neste trabalho que temos exercitado, onde pomos à 
disposição toda a nossa posição científica, não prevalecem interesses desta 
natureza. 

Eu acredito piamente, hoje, que não existe um brasileiro, a não ser aque
le doente psicologicamente ou mal formado eticamente, que não esteja, tanto 
quanto eu, pelo menos preocupado com esses_ problemas. 

O SR. MURILO BADARÚ ~ Estamos tentando, com a aquiescência 
do Presidente e dos Membros desta Comissão, ói'Terifai a-nossa pesquisa não 
tanto para esse problema da violência aberta, mas, sobretudo para o da vio
lência institucionalizada, que é o que mais aguilhoa a nossa consciência mo
ral; é a violência, por exemplo, contra o trabalhador rural, a apropriação do 
seu trabalho sem o pagamento devido. 

Esse problema do menor é realmente uma afronta aos nossos foros de 
sociedade civilizada. Este ê _que me parece o ponto nodal da questão da violê
r.:ia no Brasil, hoje: eliminar esses resquícios de violência, que se tornaram tão 
comuns, tão triviais, tão corriqueiros e tão constantes, que a sociedade com 
eles já se afeiçoou, ou pelo menos os assiste com u_ma impassibilidade revol
tante. 

Mas, isto não me leva a concordar com V. S• em relação à proposta de 
criação do Ministério para a Infância e para a Juventude. Creio, por exemplo, 
que o Ministério para a Inteligência, na Venezuela, é uma demasia e a sofisti
cação de um país que tem poças de petróleo que lhe dão dinheiro suficiente 
para cuidar de um problema desse tipo. 

De resto, muito mais importante, talvez, do que criar o Ministérío para a 
Infância e para a Juventude, seria talvez alocar recursos, fazer uma política 
para o menor, uma política efetiva, e não aumentar mais essa parafernãlia bu
rocrática, esse cipoal de instituições que acabam permitindo denúncias do 
porte e da gravidae das que aqui trouxe a Da. Lia_ Junqueira. 

Ditas estas palavras, agradeço a sua colaboração, não sem antes felicitá
lo pela seriedade e pelo zelo com que V. S• tem tratado esse problema. 

Repito: tenho acompanhado, vi alguns trabalhos publicados em revistas, 
em jornais, sobre as suas_ pesquisas e gostaria que V. S• os deixaSse conosco 
para exame posterior. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA- Da. Lia, essa situação, objeto da de
núncia que V. S• fez hoje aqui na CPI da Violência, vem de Governo passado 
ou do Governo atual? 

A SRA. LIA JUNQUEIRA- Vem de muito tempo. 
Antigamente, só existia o-RPM. Depois, surgiu a PROMENOR e a se

guir, a FEBEM. No início da FEBEM, a coisa era mais ou menos agradável 
-se se pode usar este termo- mas, logo após, surgiu uma idéia na FUNA
BEM, a do Brasil Jovem. 

Sei que se chamava Brasil Jovem, mas não sei para onde estavam queren
do levar os meninos. Sou testemunha das grandes marchas, havia batidas de 
continência realizavam parada militar; os meninos tinham que aprender a 
marchar, enfim, era tudo militarizado. Eu trabalhava ali praticamente oito 
horas por dia. QuerO deixar bem claro que nunca recebi, nunca quis ser paga, 

porque nada pode pagar o meu direito de falar. A partir, do momento em que 
eu fizesse contrato de trabalho, aí iria durar 24 horas, porque eu não deixaria 
de falar por dinheiro nenhum. 

Nessas ocasião, alguns inspetores foram mandados da FUNABEM para 
a FEBEM em espancamentos, que era para mostrar como se bate sem deixar 
marcas. O sistema usado era colocar a criança dentro de banheiros fechados, 
com lisofórmio, até desmaiar; isso não deixava marcas, eu presenciei. Por isso 
que eu digo, quando se fala em ministêrio, que, desacredito muito, porque 
acompanhei todo esse sistema FEBEM-FUNABEM, que sempre foi um ca
bide de empregos. Então, esses cabides de emprego sempre permearam toda 
istitüição. 

Tivemos como diretor da Casa do Infrator um dono de mercearia; o 
vice-diretor do antigo RPM era dono de um posto de gasolina; o diretor da 
UT-2 era um contador, esse negócio de transformar a FEBEM em cabide de 
emprego não é idéia do Paulo Salim Maluf; essa coisa já vem acontecendo há 
muito tempo. E acredito que, dentro desse sistema político em que vivemos, 
qualquer coisa que se faça vai cair nisso. Desta forma, o pedido que faço é 
para que, antes de pensarmos no ministério façamos urria tentativa de morali
zar a FEBEM, que é um órgão pequeno. Se conseguirmos moralizar aquilo 
ali, tafvez possamos partir para uma coisa maior, embora essa coisa maior 
também venha a ser cabide de emprego, não tenho a menor dúvida. 

O qüe vemos hoje na FEBEM é que técnicos ótimos foram mandados 
embora, inclusive técnicos que deveriam ser considerados patrimônio da FE
BEM, que tinham trabalhado durante muito tempo já na antiga PROME
NOR e que tinham adquirido experiência na base de ter errado muitas vezes e 
corrigido; já ~aziam uma triagem do que não dava certo e do que dava certo, e 
esse pessoa( fOí despedido para dar lugar a pessoas incompetentes, 

Para que V, Ex•s comprovem o que estou dizendo, basta convocar o 
diretor-técnico da FEBEM para vir depor aqui; como ele não conhece, não 
vai conseguir falar nada sobre a FEBEM, a não ser que traga um relatório es
crito e leia. Essa será a maior prova. Tragam também o dirctor
itdministrativo da FEBEM. 

Acho que esses dois diretores poderão perfeitamente confirmar tudo o 
que estou dizendo. Por eles, V. Ex's vão P.erceber o que é a FEBEM. É impor
tante que se diga que transformar a diretoria téci't"iCa e administrativa da FE
BEM em cabide de emprego é privilégio somente deste Governo. 

Eu fui convidada para ser Presidente da FEBEM. Quando o Sr. Salim 
Curiaty assumiu a Sec_retaria de Promoção Social, eu fui a primeira pessoa a 
ser convidada, fiquei com ele durante 4 horas, conversando, e disse que não 
poderia assumir, porque, a essa altura, jã estava toda a diretoria montada e 
ninguém pode trabalhar sozinho. 

Hoje em dia, acho que, para endireitar a FEBEM, organizar, teria que se 
criar urna comissão, e digo mais, uma comissão Voluntária, que mantivesse 
uma autonomia para poder fazer algum trabalho, pois tudo que acontece, ho
je, na FEBEM: é um reflexo da sua desorganização; inclusive, o pessoal não 
tem capacidade de pensar em tantas coisas. Ás vezes visito unidades da FE
BEM e ouço os próprios diretores, a equipe técnica, dizer, que pior não vai 
ficar. No dia seguinte, piorou. 

A criatividade para piorar ê tão grande, mas tão grande, que eles extra
polam qualquer raciocínio que se possa ter. Esse fato de cortar um tratamen
to terapêutico de meninos que já haviam estabelecido um entrosamento, que 
já tintlam feito um elo entre o cliente e o terapeuta, só porque eu denunciei o 
Presidente da FEBEM, prejudicando dezoito meninos, é inconcebível. E: esse 
o nível, há uma falta de sensibilidade muito grande. 

Fui, uma ocasião, ao diretor-administrativo, porque ele havia dividido o 
número de funcionários da creche em três turnos. Ora, se a relação era de um 
funcionário para 20 crianças, dividindo ia aumentar o número de crianças 
para um funcionário. Apelei para a sensibilidade dele, fiz-lhe ver que ia au
mentar o número de óbitos, e ele disse assumir esses óbitos. São pessoas, as
sim, frias. 

Se esses dois vierem aqui depor, acho que será muito importante para 
esta ComissãO. Não sei porque em São Paulo eles não foram ouvidos, não fo
ram convocados. 

Agora, se V. Ex• os ouvirem, vão me dar toda razão, porque eles são tes
temunhas da própria ignorância deles, porque nesse lapso de tempo eles não 
vão aprender nada. Eles não vão poder se fantasiar e vim aqui como diretor 
administrativo da FEBEM e como diretor técnico. 

Um dia, faltou comida. Eu estava na sala do diretor-administrativo, 
quando telefonaram da cozinha central da FEBEM, comunicando que esta
vam sem óleo, e ele disse que iria providenciar. Inclusive, na ocasião, ele disse 
que eu ia lá exigir que ele fosse até à base, e que, se naquele momento ele não 
estivesse ali, não poderia usar dos seus meios para mandar óleo e as crianças 
iriam ficar sem comer. Ligou para a Pacaembu, a Mazela, e pediu uma tone
lada de óleo. 
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À tarde, passei pela base da FEBEM, na cozinha, e soube que as crianças 
ainda não haviam comido. Como eu havia visto o diretor-administrativo 
comprar o óleo na minha frente e mandar entregar eximí-o de culpa pela fal
ta. Foi quando o cozinheiro me disse que o óleo comestível chegara, mas o 
que faltava era o óleo da caldeira; óleo comestível eles tinham muito. Então, 
V. Ex~s vejam como funciona a FEBEM. 

E o que se gasta na FEBEM dividido pelo número de meninos- na UT-
3, por exemplo, os menimos estão custando 32, 34 mil cruzeirOs por mês, urna 
criança- se acabar com a FEBEM, essa renda dá para colocar todos os me
ninos morando na Rua Augusta, em apartamentos, estudando no Colégio 
São Luís e ainda fica mais barato, porque não pode um jovem custar 32 ffiil 
cruzeiros comendo o que eles comem, dormindo como eles dormem, trocan
do de roupa uma vez por semana, tornando banho frio porque o chuveiro elé
trico não funciona, quer dizer, em péssimas condições. 

Não estou chamando ninguém de corrupto, às vezes pode ser até conta 
errada, vai ver que está sobrando dinheiro, mas eu não concordo com isso. 
Acho que é obrigação desta Comissão apurar os fatos. 

Depois desta minha denúnciá, gostaria muito que isto fosSe à frente, fos
se visto, fosse apurado. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Eu quero. Srs. Senadores, 
inicialmente, agradecer a presença do Prof. Jacob Pinheiro Goldberg, que é 
um idealista no sentido do esforço que realiza para estudar esse problema da 

''J!ência urbana. 

Eu tive contara com e!e de imediato, logv depois de anunciada a CPI, e 
ele se colocou à disposição. Ele tem uma equipe bastante interessada, bastan
te idealista, e faz um esforço muito grande púa ánalisar essa questão. Agra
deço penhoradamente a contribuição que ele trouxe à CP!, e que poderâ tra
zer ainda, quem sabe, mais adiante, antes de nós entrarmos nos estudos fi
nais. Portanto, nosso agradecimento ao Professor Jacob Pinheiro Goldberg 

Quero agradecer também à Presidente do Movimento em Defesa do Me
nor, D. Lia Junqueira, pelo esforço que fez vindo a Brasília trazer a sua cola
boração. 

Quanto à manifestação do Senador Muri!o Badaró, de que V. s• se exce
deu, dando opiniões políticas, eu gostaria que V. S' soubesse que esta não é a 
minha opinião como Presidente da Comissão. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Mas, eu não disse que ela se exce
deu, não. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Talvez tenha sido em outras 
palavras. Mas, eu queria que V. S• soubesse que esta Presidência admite o di
reito de o depoente estabelecer pontos de vista políticos, inclusive quando 
quer estabelecer uma relação de causa e efeito com vistas à problemática que 
analisa aqui a CPL É uma opinião da Presidência. 

Quero agradecer, sinceramente, o esforço que v. s• fez, e atender tam
bém a inâicação do Senador Murilo Badaró no sentido de que nós analisemos
várias- localidades aqui denunciadas como estando funcionando irregular
mente, porque esta Comissão pretende ir a São Paulo analisar diversas ques
tões ... 

O SR. RELATOR (M urilo Badaró)- t um requerimento de a formali
zar. Quando da nossa ida a São Paulo para verificar o problema das favelas, 
que nós façamos uma pesquisa de campo nessas unidades a que se referiu a 
Sr• Lia Junqueira. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- V. S• pode estar certa de que 
a Comissão vai tentar, dentro evidentemente das limitações que todos conhe
cem. Mas, acredito que desde o início, quando eu fui autor do requerimento e 
nós tivemos o apoio de todos os Partidos, nós estamos tentando fazer um es
forço- acima dos Partidos políticos~ de contribuir, de colaborar, no senti
do de tentar minorar esse problema da violência. Isto, evidentemtemente, in
clui a liberdade de todos no seu depoimento. 

Está encerrada a reunião. 
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Chefe: Alfeu de 0\i"eira 
local: Anexo 11 - Térreo - 211-3507 
Assistentes: 
Heleno lsnard Accouhy - 211-351 O 
Mauro Lopes de Sei - 211·3509 
Claylton Zanlorenci - 211-3508 

q SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUt:RITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
local: Anexo 11 - Térreo - 211-3511 
Â$sÍstentes: 
Elizabeth Gil B. Vianno - 211-3..51 O 
Nadir do Rocha Gomes- 211·3508 
Horoldo P. Fernandes- 211-3512 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. RUY BARBOSA 
LEI LA C.F. 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
GUILHERME 

Ramal- 3882 Ramal- 3880 
10,00 09,30 

CLóVIS BEVILACQUA 
GUILHERME 

RUY BARBOSA 
LEOA C.A.R. 

Ramal - -3880 
C.S.P.C. 

Ramal- 3882 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEXO "B" SÉRGIO 
RUY BARBOSA 

CARLOS 10,00 09,30 C.S.N. 
Ramal- 3882 

C.O.F. 
RUY BARBOSA LEOA 

CLÓVIS BEVILACQUA Ramal- 3882 
C.C.J. DANIEL 

Ramal- 3880 RUY BARBOSA 

10,00 10,30 C,S. te o A 
Ramal- 3882 

C.A. ANEXO "B" SÉRGIO CLÓVIS BEVILÁCQUA n,oo C. L. S. LEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal- 3880 

10,30 C. E. FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramal- 3888 

' 12,00 C. R. 
MARIA 

Ramal- 3880 THEREZA 

C.R.E. 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO 
Ramal- 3882 

1LOO 

C.M.E. ANEXO "B" CARLOS 
- -
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SUMÁRIO 
1- ATA DA 132• SESSÃO, EM 11 DE SETEMBRO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisao do Senado autógrafos do seguinte projeto: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 48/80 (n' 2.579/79, na Casa de ori· 
. gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pen
são especial vitalícia a Delma Rosendo Gehm. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto__de Lei ~a Çâmara 
n' 48/80. 

1.2.3 - Leitura de Projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 229/80, de autoria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, que proíbe a propaganda de medicamentos nos meios 
de comunicação social. 

- Projeto de Lei do Senado n• 230/80, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quêrcia, que eleva o valor dos benefícios devidos aos trabalhado
res rurais e seus dependentes. 

1.2.4 - Oficio 

Da Liderança do PDS indicando Srs. Senadores para integrarem co-
missões permanentes que especifica. 

1.2.5- Comunicações 

- De Srs. Senadores que se ausentarão do País. 

1.2.6 - Oficios 

Das Lideranças do PDS na Câmara_ dos DeputasJ~!i e -~o Senado Fe
deral de substituições de membros em Comissão Mista. 

1.2.7- Fala da Presidência 

- Designação de Srs. Senadores para integrarem Comissão Espe~ 
cial, destinada a apresentar proposição, regulaniehlándo o processo de fis
calização, pelo Senado Federal, dos atos cuja execução dependem da sua 
prévia autorização. 

1.2.8- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem de pesar pelo 
falecimento da Sr• Joana Gertrudes Viana. 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA - Preconízando a adoção de um 
programa de emergência, com vistas à redução das importações. 

SENADOR LOMANTO JONIOR- Justificando o Projeto de Lei 
do Senado n9 231 f80, que encaminha à Mesa, que autoriza o Poder Execu
tivo a instituir a Fundação Pró-Município, e dâ outras providências. 

SENA DOR ORESTES QUÉRCIA -Solicitando a devolução à Co
missão de Legislação Social de projeto de tel, de sua autoriã, que trata da 

figura do delegado sindical, tendo em vista decisão da Volkswagen do 
Brasil, no que diz respeito à criação de um sistema de representação dos 
empregados daquela empresa. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Conferência da professora 
Léa Leal, Presidente da LBA, na Escola Superior de Guerra. 

SENADOR GASTÃO MULLER - Manifesto da Bancada Federal 
oposicionista de Mato Grosso, de apoio à aposentadoria dos professores 
aos 25 anos de serviço . 

1.2.9 - Leitura de Projetos 

- Projeto de lei do Senado n• 232/80, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que considera crime de corrupção passiva o recebi
merito de doações por titulares ou ex~ocupantes de função pública, na for
ma que especifica. 

- Projeto de Lei do Senado n• 233/80, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que permite ao segurado, que tenha regredido na res
pectiva escala, voltar a contribuir sobre salário-base correspondente ao 
seu tempo de filiação. 

1.2.10- Requerimentos 

N' 380/80, do Sr. Senador Moacyr Dalla, requerendo dispensa de in
terstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 
75/80. Aprovado. 

N9 381/80, do Sr. Senador Moacyr Dalla, de dispensa de interstício· e 
prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 76, de 1980. 
Aprovado. 

N9 382/80, do Sr. Senador Lomanto Júnior, de dispensa de interstício 
e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 77, de 
1980. Aprovado. 

N9 383/80, do Sr. Senador José Lins, de dispensa de interstício e pré
via distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 81, de 1980. 
Aprovado. 

1.2.11 -Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 
30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimento n9 367/80, de autoria do Sr. Senador Mauro Berre
vides, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal do editorial 
intitulado "Nordeste Espezinhado", publicado no jornal Tribuna do Cea
rá. edição de 5 de setembro de 1980. Aprovado. 

- Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n• 101/80, de autoria 
do Sr. Senador Jorge Kalurne, que acrescenta parágrafos ao art. 607 do 
Código Civil- Lei o• 3.071, de I• de janeiro de 1916. Aprovada. À Càma· 
ra dos Deputados. 

- Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 
27 j79 (o' 24/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acor
do Básico de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e aJa-
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mairia Ãrabe Popular Socialista da Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de 
junho de 1978. Aprovado, em turno suplementar. À Câmara dos Deputa
dos. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 36/80 (n• 2.383/79, na Casa de ori
gem). de iniciativa do Senhor Presidente da R.epú.blica, que ãutoriza are
versão, a Bento Luiz de Almeida Prado, do terreno que menciona. Apro
vado. Ã sanção. 

- Projeto de Resolução n9 72/80, que autoriza o Governo do Esta
do da Bahia a elevar em Cr$ 7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e qua
renta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinqUenta e 
um cruzeiros e quarenta e quatro centavos), o montante de sua dívida con
solidada interna. Aprovado, após usar da palavra em sua discussão o Sr. 
Dirceu Cardoso. A Comissão de Redação. 

- ProjetO de Resolução n9 73/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e qua
renta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, fican
do a votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 74/80, que autoriza o Governo do Esta~ 
do de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta mílfiões de dólares) destinado à Compânhia 
do Metropolitano de São Paulo. Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 339/78, de autoria do Sr. Senador 
Murilo Paraíso, que díspõe sobre a extinção da enfiteuse de bens públicos 
e particulares, e dá outras providências. Dfscussão sobrestada por falta de 
quorum para votação do Requerimento n9 384/80~ de adiamento da dis
cussão. 

- Projeto de Lei do Senado n• 49 f80, de autoria do Sr. Senador 
Amaral Furlan, que revoga a letra e, do parágrafo único do art. 16, da 
ConsOlidação das Leis do Trabalho. AprOVado, em segundo turno. Ã Co~ 
missão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 20/80, de autoria do Sr. Sen'ador 
Orestes Quércia, revogando a legislação que declarou municípios brasilei~ 
ros como áreas de interesse da segurança nacional. Discussão sobrestada 
por falta de quorum para votação do Requerimento n9 385(80, de adia
mento da discussão. 

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR LÃZARO BARBOZA -Protesto contra a ação policial 
empregada em reprimir movimento de professores e estudantes em Goiâ
nia. 

SENADOR JAlSON BARRETO - Considerações sobre o movi
mento político brasileiro. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Aspectos do plebiscito que se 
realizará hoje, no Chile. 

SENADOR JOSE R!CHA - Reivindicações dos suinocultores do 
sudoeste do Paraná. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Cancelamento da sessão extraordinária convocada anteriormente 
para hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO 

2-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO-RES --- -

- Do Sr. Gabriel Hermes, proferido na sessão de 5-9-80. 
- Do Sr. José Lins. proferido na sessão de 9-9-80. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

5-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES. 

ATA DA 132' SESSÃO, EM 11 OE SETEMBRO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SRS- ALEXADRE COSTA, GABRIEL HERMES, GASTÃO MÜLLER E 
JORGE KALUME 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Aloysio Cha· 
ves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Freire- José Sarney
Bernardino Viana- Helvídio Nunes- José Lins --Agenor Maria- Cu
nha Lima- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- João Lúcio- Louri
val Baptista- Passos Pôrto- Lo manto Júnior- João Calmon- Moacyr 
Da !la- Roberto Saturnino -- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Orestes 
Quêrcia - Lázaro Barboza - Gastão Müller - Leite Chaves - Evelásio 
Vieira - Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE ·(Alexandre Costa) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. }9-Secretário procederá -à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 
EXPEDIENTE 

oFICIO 
Do Sr. ]"-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 

do Senado autógrafo do seguinte projeiO: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 48, DE 1980 
(N• 2.57')/79, Dll Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Concede pensão especial vitalícia a Delma Rosendo Gehm. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 É concedida pensão especial vitalícia, mensal, no valor equiva

lente a 2 (duas) vezes o maior salário mínimo vigente no País, a Delma Ro
sendo Gehm. 

Parágrafo umco. A pensão de que trata este artigo é irreversível e 
extingue-se com o falecimento da beneficiária. 

Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação desta correrão à conta de 
Encargos Gerais da União, recursos sob a supervisão do Ministério da Fa
zenda. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N9 81, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que 
"'concede pensão especial vitalícia a Delma Rosendo Gehm". 

Brasília, 12 de março de 1980 . .:__João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 28, DE 4 de JANEIRO DE 1980, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

A Lei n9 6.622, de 23 de março de 1979, concedeu pensão especial vitalí
cia em favor de Djanira de Oliveira Lângaro pelos serviços por ela prestados 
à Cruz Vermelha Brasileira, Núcleo de Passo Fundo- Rio Grande do Sul, 
ao tempo da 2~ Guerra Mundial. 

2. Baseada no precedente supra, Delma Rosendo Gehrn pleiteia, tam
bém, ser agraciada com aquele benefíciO apresentando comprovantes de ha
ver executado trabalhos naquela lns~ituição, no mesmo Município, conside
rado zona de guerra, anexando inclusive certidão fornecida pelo Ministério 
da Guerra (fls. 8). 

3. Através do Ofício n9 517, de 18 de abril de 1979, o Senhor Secretário 
do Trabalho e Açào Social do Estado do Rio Grande do Sul solicita seja aco-
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Ihida a pretensão da interessada e acrescenta a continuidade de relevantes ser
viços que a mesma vem prestando a pessoas carentes de Passo Fundo na Le
gião Brasileira de Assistência, Associaçâo de P~lis e Amigos dos Excepcionais, 
Sociedade de Auxílio à Maternidade e à Infância e outras entidades. 

4. Verifica-se por aquele expediente que Delma Rosendo Gehm hã lon
gos anos trabalha em favor dos çiesamparados da localidade o que justifica a 
concessão do beneficio. 

5. O valor da pensão poderá ser equivalente a duas vezes o maior sa
lário mínimo do País, será irreversível e extinguir-se-á com O falecimento da 
beneficíária. 

6. Nestas condições, tenho a honra de submeter à elevada apreciação 
de Vossa Excelência o anexo projet~ de lei, que concede pensão especial a 
Delma Rosendo Gehm. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa EXcelência os protes
tos do meu mais profundo respeito. -Emane GaiVêas, Ministro da FazeTida. 

(À Comissão de Finanças.) 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O projeto que acaba de ser 

lido será despachado à Corilissão de Finànças, onde receberá emendas, du
rante cinco sessões ordinárias, nos fermos da alínea 4'bu, do inciso II, do arti-
go 141, do Regimento Interno. - ---

O SR. PRESIJjENTE (Alexandre Costa) - Sobre a mesa, projetos de 
lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 229, DE 1980 

buem aos produtos anuciados. E aditou, com a autoridade que ninguém lhe 
pode negar que a propaganda leiga de medicamentos "vem aumentando a 
cada dia que passa, tornando-se, paulatinamente, mais agressiva, acintosa, 
condicionante e, o que é mais lamentável, profundamente deturpada e menti
rosa". 

Diante da procedência do presente projeto, que objetiva pôr um fim em 
propaganda tão perniciosa, levada a efeitO através dos jornais, rádios, cine
mas e, principalmente, pela televisão, espCramos contar com o total apoio de 
nossos eminentes pares nesta Casa e na Câmai-a dos Deputados, a fim de 
transmutá-lo em lei. 

Saia das Sessões, 11 de setembro de 1980. - Henrique Santillo. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Econo
mia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 230, DE 1980 
(Complementar) 

Eleva o valor dos beneficios devidos aos trabalhadores rurais e 
seus dependentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' As aposentadorias e pensões devidas aos beneficiários do Pro· 

grama de Assistência ao Tfa6ã.lfiã.dor R.uraf O.ão- pOdCrão ser inferiores, res~ 
pectivamente, a rioventa e a sessenta por cento do salário mínimo regional. 

Art._ 21' Os encargos decorrentes do disposto no artigo precedente serão 
atendidos com os recursos de que trata o art. 15 da Lei Complementar n9 II, 
de 25 de maio de 1971. 

Proíbe a propaganda de medicamentos nos meios de comunicaçio Art. 39 Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, revogadas 
social. as disposições em contrário. 

O Co":ilgresso Nacional decreta: 
Art. I I' Fica proibida a propagand~ de qualqu~r medicamento, !J.acio

nal e estrangeiro, feita através da imprensa, rádio, televisão e cinema, exceto 
em publicações especializadas. -

Art. 2~" Os infratores do disposto no artigo anterior estão sujeitos à 
multa de 50 (cínqüenta) vezes o valor do salário mínimo de referência, dupli
cada nos casos. de reincidência. 

Art. 3"' A presente Lei entrarã em vigor 180 (cerito e ciifenta) dias após a 
data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam·se as disposições em contrário. 

Justificação 

A propaganda de medicamentos - principalmente os produzidos por 
empresas transnacionais do setor químico-farmacêutico, cujos recursos são 
volumosos - é cada dia mais aliciadora e prejudicial à saúde pública, pro
porcionando forte estímulo ao consumo crescente de produtos farmacêuticos, 
na maioria das vezes inócuos, quando não causadores de sérios distúrbios or
gânicos ou psíquicOS - as iatrogêneses. - -

São unânimes as pesquisas -médicas a indicarem os prejuízos causados ao 
organismo humano pelo uso sem controle dos antibióticos e algumas vitami
nas, de psicotrópicos, antidistônicos e anti-histamínicos, analgésicos e produ
tos hormonais etc., cuja propaganda se faz, no País, nos mesmos termos, per
missivos criados pelo padrão consumista reflexo, indevidamente impostado 
no que tem de mal das sociedades mais avançadas. 

As autoridades médicas afirmam que a incidência das iatrogêneses -
doenças provocadas. pelo médico e por medicamentos- bem como das into
xicaçõ-es provocadas por medicamentos tem ãumentado assustadoramente no 
País. Tal fato se ve"fifica por uma série de razões, entre elas, sem dúvida, a 
provocada pelo uso sem controle de medicamentos cujo conhecimento se faz 
pela propaganda indiscriminada nos meios de comunicação social. Não hã de 
ser sem motivo que a maior parte dos medicamentos consumidÕs em nosso 
Pafs se faz pela comercialização direta nos balcões de farmácias e drogarias, 
sem a devida receita médica. 

Por outro lado, a quase totalidade destes medicamentos considerados 
.. não éticos" é constituída por produtos inócuos, funciona.ndO apenas como 
placebo, quando não prejudiciais à saúde. 

Na verdade, a que tem servido o exagerado consumo de remédios neste 
País? Sem dúvida, aos cofres das empresas farmacêuticas transnaciohais que 
conseguiram reservar para seus lucros este extenso e insaciável mercado con
sumidor. 

Mesmo sendo dispensãvel, citam-se termos de carta enviada ao Ministro 
da Saúde pelo Professor José Elias Murat, Diretor da Faculdade de Farmácia 
da Universidade Federal de Minas Gerais e da FaCUldade de Ciências Médi
cas de Belo Horizonte. renovando denúncias pertinentes aõ abUSo d8. propa
ganda de medicamentos no País, citando casos específicos e desafiando os la
boratórios farmacêuticos a provarem as .. qualidades milagrosas" que atri-

Justificação 

Como se sabe as aposentadorias previstas na legislação do FUNRU
RAL têm o valor fixo correspondente a cinqUenta por cento do salário míni
mo do mesmo modo que as pensões. 

Já a legislação do INPS, entretanto, prevê os seguintes valores mínimos, 
na forma do § 5' do art. 4• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973: 

"'§ 59 O valor mensal dos benefícios de prestação continuada 
ão poderá ser inferior aos seguintes percentuais, em relação ao va

lor do salário mínimo mensal do 3dulto vigente na localidade de tra
balho do segurado: 

I - a 90%, para os casos de aposentadoria; 
II - a 75%, para os casos de auxílio-doença; 
III - a 60%, para os casos de pensão." 

Nada justifica que, em nenhuma hipótese possa o trabalhador urbano re
ceber aposentadoria inferior a 90% do salário míltimo e que se pague, ao con
trário, ao trabalhador rural aposentadoria que não excede da metade do mes
mo salário. 

Tal discriminação é tanto mais injú.st1fi'Cável quando se considera que 
dispõe o FUNRURAL, notoriamente, de recursos _financeiros para pleno 
atendimento da majoração dos benefícios a seu Cargo. 

Dessa forma, o presente projeto determina que não possam os benefi
ciários do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural receber benefícios 
de valores inferiores aos devidos aos trabalhadores urbanos. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1980. - Orestes Quércia. 

LEG!SLAÇÀO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 11, DE 25 DE MAIO DE 1971 

•••••••••••••• ~ • ~ •••••••••• ~ ~ • __ •• *-~- •• ~ ._. - ••••••••••• - ••••••••••••• 

Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Tra
balhador Rural provirão das seguintes fontes: 

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

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

b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos ou 
vendê-los, no varejo1 diretamente ao consumidor; 

II- da contribuição de que trata o art. 39 do Decreto-lei n9 1.146, de 31 
de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por 
cento), cabendo 2.4% (dois e· quatro décimos por cento) ao FUNRURAL. 

§19 Entende-se como produto rural todo aquele que, não tendo sofrido 
qualquer processo de industrialização, provenha de origem vegetal ou ani
mal, ainda quando haja sido submetido a processo de beneficiamento, assim 
compreendido um processo primãrio, tal como descaroçamento, pilagem, 
descascamento ou limpeza e outros do mesmo teor, destinado à preparação 
de matéria-prima para posterior industrialização. 
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§ 2' O recolhimento da contribuição estabelecida no item I deverã ser 
feito até o último dia do mês seguínte àcluele em que haja ocorrido a operação 
de venda ou transformação industrial. 

§ 3~' A falta de recolhimento, na época própria, -da contribuição estabe
lecida no j.tem I sujeitará, automaticariiente, o contribuinte à multp. de 1 O% 
(dez por cento) por semestre ou fração de atraso, calculada sobr.é o montante 
do débito, à correção monetária deste e aos juros moratórias de I% (um por 
cento) ao mês sbbre o referido montante. 

§ 49 A infração de qualquer dispositivo desta· Lei Complementar e de 
sua regi{lamentação, para a qual não haja penalidade expressam eh te comina
da, conforme a gravidade da infração, sujeitará o infrator à multa de 1 (um) a 
10 (dez) salários mínimos de maior valor no País, imposta e cobrada na forma 
a ser definida no regulamento. 

§59 A arrecadação da contribuição devida ao FUNRURAL, na forma 
do artigo anterior, bem assim das correspondentes multas impostas e demais 
cominações legais, será realizada, preferencialmente, pela rede bancâria cre
denciada para efetuar a arrecadação das contribuições devidas ao INPS. 

§ 69 As contribuições de que tratam os itens I e II serão devidas a partir 
de !9 de julho de 1971, sem prejuízo do recolhimento das contribuições devi
das ao FUNRURAL, até o dia imediatamente anteriOr àquela data, por 
força do disposto no Decreto-lei n' 276, de 28 de fevereiro de 1967. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os projetas lidos serão 
publicados e remetidos às comissões compete~tes. 

Sobre a mesa, ofíCio que será lido pelo Sr. !'l-Secretário. 

E lido o seguinte 

Em II de setembro de 1980 
Senhor Presidente: 
Nos termos regimentais indico a Vossa Excelência o nome do Senhor Se

nador Luiz Freire para intregrar- as- seguintes Comissões Permanentes: 
l) Comissão de Constituição e Justiça, como Suplente, substituin-dO o 

Senhor Senador Bernardino Viana; 
2) Comissão de Relações Exteriores, como Titular, substituindo o Se

nhor Senador José Sarney; 
3) Comissão de Finanças, como Suplente, na vaia deixada pelo Senhor 

Senador Henrique de La Rocque; 
4) Comissão de Legislação Social, como Titular, na vaga deixada pelo 

Senhor Senador Henrique de La Rocque; e 
5) Comissão de Serviço Público Civil, como Titular, na vaga deixada 

pelo Senhor Senador Henrique de La Rocque. 
Indico, ainda, o Senhor Senador Bernardino Viana para integrar, c_ol!lO 

Titular, a Comissão de Constituição ·e JustiÇa, _n~ v~ga deixada pelo Senhor 
Senador Henrique de La Rocque. 

Aproveito a oportunidadepara renovar a Vossa Excelência protestos dé: 
estima e consideração.--Jarbas Passarinho, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O ofício lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, comunicações que serãO lidas pelo Sr. !<?-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Em de de !980. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência _que me ausentarei do 

Pais a partir de 12 do corrente, a fim de, na qualidade de membro da Com is~. 
sào Ex_ecutiva, participar, como repr-esentante do Grupo Brasileiro da Asso~ 
dação Interparlamentar de Turismo, da Assembléia Geral da OMT, a 
realizar-se em Manila, de 27 de setembro a lO de outubro do corrente ano. 

Atenciosamente saudações. - Moacyr Dalla. 

Em 10 de setembro de 1980. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

País a partir de 14 do corrente, a fim de, nO desempenho de missão com que 
me distinguiu o Senado, participar da 67• conferência "Interparl8.mentar, a 
realizar-se em Berlim (RDA). 

Atenciosas saudações. -Tarso Dutra. 

Em 10 de setembro de 1980 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

País a partir de 15 de setembro, a fim de, no desempenho de missão com que 

me distinguiu o Senado, particiPar da 67' Conferência Interparlamentar1 a 
realizar-se em Berlim (RDA). 

Atenciosas saudações. - Marcos Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - As comunicações lidas vão 
à publicação. 

Sobre a mesa, comunicações que serãO lidas pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Oficio n' 170/80 

Senhor Presidente, 
Bmsilia, II de setembro de 1980. 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores De
putados Leorne Belém e Albérico Cordeiro para integrarem, em substituição 
aos dos Senhores Deputados José Mendonça Bezerra e Ney Ferreira, respec
tivamente, a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição n., 75/80-CN, que uexige para a reapresentação de 
Proposta de Emenda à Constituição, na mesma legislatura, a assinatura da 
maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado, e determina outras 
providências". 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço. - Nelson Marchezan, Líder do PDS. 

Ofício n' 171/80 
Brasília, 11 de setembro de 1980 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos-Senhores De

putados Theodorico Ferraço, Paulo Lustosa e Marão Filho para integrarem, 
em substituição aos senhores Deputados Harold Sanford, Ney Ferreira e An
tônio Mazurek, respectivamente, a cOmissão Mista incumbida de estudo e 
parecer sobre a Mensagem n9 102, de 1980- CN, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n'? l. 786, de 20 de rriaio de l980, que altera a redação do parágrafo 
único do artigo 45 da Lei n' 4.375, de 17 de agosto de 1964". 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus-pro
estas de e&tima e _elevado apreço. - Nelson Marchezan, Líder do PDS. 

Brasília, II de setembro de 1980 
Senhor Presidente, 
NOs termos do§ {9 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

omunicar a V. Exi'-, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro
por a substituição dos nobres Srs. Senadores Pedro Pedrossian, Luiz Caval
cante, Alberto Lavinas e Eunice Michiles, pelos nobres Srs. Senadores Almir 
Pinto, Bernardino Viaita,.João Lúcio e Passos Pôrto, na Comissão Mista do 
Congresso Nacional que darâ parecer sobre a Mensagem n9104, de 1980-CN, 
que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
I .788, de 28 de maio de 1980, que "fixa o vencimento e o percentual de repre
sentação do cargo de Auditor do Tribunal de Contas da União". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima 
e distinta consideração. -Saldanha Derzi, V ice--Líder do PDS, no exercício 
da Liderança. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Serão feitas as substituições 
solicitadas. 

Tendo em vista a criação, através do Requerimento n9 273, de 1980; do 
enador Henrique de La Rocque, da Comissão Especial, destinada a apresen

tar proposição regulamentando o processo de Fiscalização, pelo Senado Fe
deral, d~s a tos cuja ex.ecuçãSl dependem da sua prévia autorização, a Presi~ 
dência, de acordo com as indicações das lideranças, designa para integrar a 
referida comissão os seauinte~_ ~enidores: 

PDS 
Luiz Cavalcante 
Raimundo Parente 
Helvídio Nunes 

PMDB 
Itamar Franco 

PP 
Gilvan -Rocha 

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, para homena

gem de pesar. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Foi com tristeza que tomamos c-onhecimento do falecimento, ontem, aos 
96 anos de idade, de D. Joana Gertrudes Viana, digníssima progenitora do 
nosso" Presidente, Senador Luiz Viana Filho. 

Compariheira de todas as horas do inesquecível Conselheiro Luiz Viana, 
acompanhando-o em toda a sua brilhante trajetória, _marcando sua presença 
na vida pública como um dos maiores servidores de seu Estado, a Bahia, onde 
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exerceu a Chefia dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, tendo, tam
bêm, tomado assento nesta Casa, por algumas Legislaturas, vindo a falecer 
em 1920, no pleno exercício do mandato de senador da República. 

Senhora de raras virtudes, e mãe exemplar, o seu falecimento deixa a to
dos quantos tiveram o privilégio de conhecê-la profundamente consternados. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS -- BA) - PermitC-me V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE) -Com prazer, concedo o 
aparte a V, Ex•. · 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA)- Junto às palavras de V. Ex• o 
grande pesar, em nome da representação baiana e no meu próprio, pelo fale
cimento de D. Joana Viana, inesquecível progenitora do nosso estimado Pre
sidente. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Agradeço o aparte de 
V. Ex•. 

Numa dolorosa ocasião como esta, resta-nos apenas que seja transmiti
do ao eminente Senador Luiz Viana c a toda a sua Família enlutada as ex
pressões do nosso mais profundo pesar, solicitando à Presidência a inscrição 
nos Anais da Casa destâ. lamentável perda. (Muito bem!_) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Esta Presidência associa-se 
às expressões de pesar manifestadas pelo eminente Senador Lourival Baptista 
pelo falecimento, aos 96 anos de idade, de Dona Joana Gertrudes Viana, ilus
tre genitora do eminente Presidente Senador Luiz Viana, e comunica que farã 
chegar à Família entulada as palavras de pesar ora formuladas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelãsio Vieira. 

OSR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O insigne Mestre do DireitO Constitucional, professor e ex·Senador Luiz 
Pinto Ferreira, da Faculdade de Direito do Recife, assim justifica essa tradi
cional prioridade: 

..... os Municípios constítuem a grande escola da liberdade. So
mente onde floresce o municipalismo, por toda a parte, como uma 
grande instituição de civismo, se desenvolve com intensidade o culto 
da liberdade, da legalidade e do respeito à ordem constitucional. 
Por isso, os juristas-sociólogos proclamam que as franquias liberais 
da civilização moderna se encontram vivamente asSOciadas ao de
sabrochar e ao florescimento_da vida municipal. 

A autonomia política, ou o governo próprio, é elemento essen
cial das liberdades públicas. Daí o entusiasmo de sua defesa na esfe
ra municipal, feita com tanta procedência, tanto na doutrina, como 
na prática das instituições políticas da Inglaterra, da Europa Conti
nental e dos Estados Unidos. Diminuí-las, no fundo, é cercear e li
mitar o grande instrumento das liberdades nos tempos presentes. 

Realizar, assim, o Govern9 próprio e a plenitude da autonomia 
municipal, nesta rica esfera da sociedade local, é sedimentar o País e 
preparar a coletividade para a prática dos grandes valores intelec
tuais e morais de auteriticidade e fidelidade aos ideais democráticos, 
como eterna vocação da natureza humana." 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA) -Ouço com muita honra, o 
nobre Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Senador Lomanto Júnior, é para 
mim motivo da mais viva satisfação ouvir, novamente, V. Ex• abordar 
problemas ligados à nossa organização municipal. Comungo das idéias de V. 
Ex~. O Município é o Cerne da Federação, por onde corre a seiva que a vivifi
ca e a preserva contra as dificuldades de qualquer natureza. Município sólido 

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) _Concedo a palavra ao nobre é sinônimo de Federação estãvel. Se desejamos, no Brasil, fortalecer a Fede-
Senador Lomanto Júnior. ração e sobre ela assentar as bases definitiVas da sociedade brasileira, é im-

prescindível um esforço extraordinário para fortalecer o Município e colocá
O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Lê 0 seguinte discurso)- Si. lo no plano em que ele realmente deve se situar dentro da Federação brasilei-

Presidente, Srs. Senadores: ra. 
O desenvolvimento auto-sustentado e a modernização das estruturas de 

Governo e de Adminístiação dos Municípios- através de programas de pes
quisa, ensino, tecnologia, cultura e assistência técnica no campo da formação, 
do aperfeiçoamento de recursos humanos e da capacitação de pessoal para as 
Prefeituras e Câmaras de Vereadores - sempre foi Uma das reivindicações 
fundamentais das Cointin-as brasileiras. 

O aparecimento, no cenário nacional, da Associação Brasileira de Mu
nicípios (ABM) em 1945, e a extraordinária campanha promovida pelos in
signes patriotas Teixeira de Freitas e Rafael Xavier, tiveram imediata reper
cussão no Congresso Nacional, havendo o inesquecível Deputado Aliomar 
Baleeiro organizado, na Constituinte, o movimento que logrou introduzir na 
Constituição de 18 de setembro de I 946, dispositivos acentuadamente muni
cipalistas. 

A redemocratização do País ensejou, nessa oportunidade, o restabeleci
mento da Autonomia Municipal e de uma nova discriminação de rendas,
pré-condições para o advento de uma autêntica política de aprimoramento da 
Federação, a partir do fortalecimento das unidades elementares que a inte
gram. 

Pouco depois, reuniu-se, em Petrópolis, o I Congresso Nacional dos Mu
nicípios, promovido pela ABM, originando-se a ininterrupta tradição dos 
grandes encontros periódicos de Prefeitos e Vereador_es, o último dos quais, 
precisamente o IX, em Curitiba, de 29 a 3 de dezembro de 1979, quando se 
decidiu a realização do X Congresso em Salvador, no ano vindouro. 

As Cartas de Direitos, Princípios e Reivindicações são os documentos re
sultantes desses memoráveis encontros nacionais,-- sucesSivamente realiza
dos em Petrópolis ( 1950), São Vicente (1952), São Lourenço (1954), Recife 
(1959), Rio de Janeiro (1960), Manaus, Belém (1961), Curitiba (1962), Forta
leza (1963) e Curitiba (1979), nas quais se condensaram as angústias, aspi
rações, problemas e perspectivas dos Municípios - seus avanços, recuos, 
conquistas ç perspectivas, no contexto da realidade brasileira. 

Verifica-se, pela análise desses documentos, que as preocupações absor
ventes e os interesses prioritários da quase totalidade dos Prefeitos e Vereado
res do Brasil situam-se em dois planos essenciais e indissociáveis: 

1 'i') a Autonomia Municipal; 
2'i') o Desenvolvimento Auto-sustentado, 

Até agora, em virtude de sua essencialidade em termos políticos e institu
cionais, preponderou a histórica obsessão dd' Autonomia MunicipaL 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA) -Incorporo ao meu discur
so o brilhante aparte de V. Ex•. Efetivamente, V. Ex• tem demonstrado, no 
desempenho do seu mandato nesta Casa do Congresso, urna preocupação 
muito grande em ajudar a consolidar a autonomia municipal. V, Ex• é um dos 
nossos. V. Ex•, no seu combate pertinaz tem demonstrado isso na prática. Eu 
tenho acompanhado que V. Ex• se incorpora entre aqueles que defendem a fi
losofia municipalista como um caminho seguro para alcançarmos, com a 
mais breve rapidez, o desenvolvimento nacional. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Todavia, as profundas transformações decorrentes das crises conjuntu

rais internas e externas, acopladas ao explosivo crescimento do Pafs, revelado 
pelos contundentes indicadores demográficos, sociais, econômicos, culturais 
e- políticos, em diagnósticos amplamente divulgados, sobre todos os níveis, 
planos e setores da situação do País, estão contribuindo para acentuar a es
sencialidade dos problemas vinculados às prioridades do desenvolvimento 
auto-sustentado dos Municípios. A recente ênfase que os políticos, os admi
nistradores, os cientistas sociais e as lideranças, em geral, com responsabilida
des definidas,- tanto na órbita governamental da União, Estados e Municí
pios, como na esfera das instituições e empresas do setor privado,- estão de
dicando aos problemas do desenvolvimento, se explica pelo impacto dos efei
tos multiplicadores do endividamento e progressivo empobrecimento dos 
Municípios, por sua vez oriuildos do esvaziamento da Autonomia Municipal, 
reduzida às proporções de uma simples.abstração retórica, ou mero postula
do jurídico. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS - BA) - Pois não. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB -SP)- Quero, em rápidas palavras, hi
potecar solidariedade ao discurso de V. Ex• e lembrar que o esforço de V, Ex•, 
no sentido de fortalecer o Município brasileiro, é consubstanciado, sobretu
do, pela Comissão dos Municípios do Senado da República, instituída atra
vés de um projeto de V. Ex• e dias atrãs instalada. Acredito que os probl!!mas 
levantados por V, Ex•, aqueles que nós municipalistas ternos levantado nesta 
Casa, merecem, realmente, uma atenção e, mais do que uma atenção, um sis
tema de ação conjunta, porque, na verdade, todos nós chegamos à conclusão 
de que a situação dos Municípios é insustentãveL Atê o Senhor Presidente da 
República, o General Figueiredo antes de sua posse levantou essa questão 
como prioritária-para- o País. Urge um sistema de ação em favor dos Municí-
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pios brasileiros. V. Ex• tem demonstrado aqui na Casa, durante toda a sua 
luta já demonstrou isso também, que está atento a esse problema, e a ComiS
são de Municípios é o exemplo maior disso. Portanto, a nossa solidariedade a 
mais esse discurso de V. Ex• e a todo o esforço que devemos fazer em conjun
to, nesta Casa ou fora dela, em favor dos Municípios brasileiros. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS - BA) - Agradeço o aparte do 
nobre Senador Orestes Qué.rcia, meu companheiro na direção da Comissão 
dos Municípios, órgão que haveremos de transformar no grande fórum de de
bates da problemática municipal. 

Agradeço, sinceramente, o seu judicioso aparte. 
As fontes geradoras da riqueza nacional, que incontestavelmente se loca

lizam nos Municípios, é óbvio que para eles devem convergir aplicações ma~ 
ciças dos recursos que vão detonar e ativar o processo do desenvolvimento 
econômiCo~soci:il. 

Como, porém, atingir tais objetivos, qU:ãndo se anula a capacidade em~ 
preendedora das Prefeituras e Câmaras MtiOicipa'is, Por força dos exageros e 
da exacerbação do centralismo em termos de planejamento, acumplíciados 
com a espoliação de que são vítimas'? 

Tais deformações são, em grande parte, responsáveis pelo êxodo rural e 
pelas migrações desordenadas, que estão contribuindo para o congestiona
mento e a saturação das nossas principais cidades, em cuja periferia deterio
rada se amontoam milhões de brasileiros marginalizados. 

A convergência e a acumulação dessa constelação de problemas, cujas 
soluções o modelo centralizador não conseguiu obter, convenceram os Prefei
tos e Verci:adores do Brasil de que, finalmente, cheg-ou a hora de uma nova 
ofensiva, visanàO- atingir, além dos tradicionais objetivos da autonomia e do 
desenvolvimento, uma nova plataforma na trajetória do municipalismo, -
ou seja, o bem-estar de todos, a erradicação definitiva do pauperismo e a me
lhoria generalizada da qualidade de vida dos brasileiros, aonde quer que eles 
se encontrem. 

Trata-se do equacionamento e enunciado de novas alternativas, nos pa
râmetros de um neomunicipalismo avançado que, partindo do efetivo fortale
cimento político e financeiro dos GoVernos Municipais, possa, igualmente, 
através da modernização, ampliação e consolidação da capacidade empreen
dedora- técnica e administrativa,- das Prefeituras e Câmaras de Vereado
res, transformar· os Municípios em poderosas unidades de prestação de ser
viços, de execução de programas e projetas, e de irradiação do processo do 
desenvolvimento nacional- ou seja, o Município como força Propulsora das 
transformações nacionais, nO rumo -de uma política para a promoção huma
na, a justiça social, trabalho e o bem-estar para todos. 

B nesse contexto que se insere o decisivo papel reservado à Fundação 
Pró-Município, que nasceu a 30 de novembro de 1979, no IX Congresso leva
do a efeito em Curitiba, que a enquadrou no elenco das reivindicações funda
mentais das Prefeituras e Câmaras de Vereadores do Brasil. 

A Fundação Pró-Município - cujo projeto devo encaminhar à Mesa, 
neste momento- estã surgindo, portanto, na hora exata, no preciso momen
to em que o Municipalismo parece superar, depois de tantos anos de avanços 
e recuos, o ciclo das pregações doutrinárias e a fase romântica das Cartas de 
Direitos, Princípios e Reivindicações. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Ouço, com muito prazer, 
o eminente colega Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Lo manto Júnior,jã nos acostu
mamos a ver em V. Ex' o arauto do novo municipalismo que hã de surgir nes
te País. A vitória de V. Exf., com a criação da Comissão dos Municípios, re
centemente instalada, é uma prova do grande esforço e do grande carinho 
com que V. Ex' tem tratado esse problema que é da maior importância. h evi
dente que as administrações municipais estão em crise no mundo todo; estão 
em crise, no mundo desenvolvido, as administrações das grande cidades, das 
grandes metrópoles; estão em crise as administrações das cidades de todos os 
portes nos países em desenvolvimento. Assim, parece que o trabalho da Co
missão é hercúleo, a sua tarefa é realmente extraordinária, mas é fundamental 
e básica. Da definição de uma nova estratégia para os municípios, está a de
pender a solução de seus problemas, indo ao encontro do desejo de milhares 
de cidades e de milhões de pessoas. Temos uma grande esperança naqueles 
que, como V. Ex•, se dedicam de corpo e alma à solução desse problema. 
Conte também com o nosso apoio. A luta de V. Ex' nos empolga. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Agradeço muito sensibili
zado o aparte do nobre Senador José Lins. Posso adiantar a V. Ex•, semana
lisar profundamente o problema, que a crise crônica que as cidades, sobretu
do as de grande porte, estão atravessando, esta crise, no Brasil, é oriunda das 

migrações desordenadas que se processam, dessa urbanização que é, sem dú· 
vida alguma, necessária e inevitável, mas que se vem realizando caoticamente, 
transformando as periferias das grandes cidades em verdadeiros cinturões de 
miséria. O braço que estava produzindo no campo transforma-se em bocasu 
consumindo nas cidades, porque não é uma mão-de-obra especializada capaz 
de ser aproveitada, a não ser ciclicamente, através da construção civil. O que 
nós vemos é essa gente, que é uma força propulsora da produção, tornando
se aos poucos marginalizada, criando problemas crônicos nas grandes metró
poles. 

Precisamos deter e, se possível, reverter esse processo, a fim de que pos
samos evitar as grandes tensões sociais que se avoluiJ1am e que jâ estamos en
xergando. Precisamos criar aquele bem-estar de que carece este pugilo de ho
mens, colocando esta população improdutiva, não só para produzir para a 
sua auto-sustentação, como também para o desenvolvimento nacional. 

O Sr. João Lúcio (PDS - AL) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS - BA} - Ouço o nobre Senador 
João Lúcio. 

O Sr. João Lúcio (PDS- AL)- Congratulo-me com V. Ex• pelo seu 
gesto maravilhoso de abraçar com muito amor e carinho o município. Tam
bém façO parte dessa Comissão, e com muita honra, e digo a V. Ex"- eu que 
jâ fui prefeito duas vezes- que é enorme a dificuldade que um prefeito muni
cipal tem para conduzir as coisas a bom modo. Congratulo-me com V. Ex•, e 
tenha de mim, um aliado nessa luta a favor dos municípios. Muito obrigado. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS - BA) - Agradeço ao Senador 
João Lúcio seu aparte, e sei que ele serâ um dos excelentes colaboradores na 
ComiSsão dos Municípios. 

O advento da Fundação Pró-Município coincide com a revitalização e o 
aparelhamento do Poder Legislativo da União, restaurando na dignidade de 
suas prerrogativas e, aos poucos, reintegrado na plenitude das suas potencia~ 
!idades. As origens da Fundação Pró-Município, emergindo do plenário do 
Congresso de Curitiba, são, portanto, profundamente democráticas. 

Com a auspiciosa criação da Comissão dos Municípios na estrutura do 
Senado Federal, a 30-l 1-79,- instituída como órgão técnico destinado à in
vestigação, anãlise, entrosamento e permanente cooperação do Poder Legis
lativo com as PrefeitUras e CâmaraS-Municipais,- foram efetivamenie esta
belecidas condições favoráveis ao pleno êxito da Fundação Pró-Município. 

Embora desiludidas e cética:S pelas decepções que têm sofrido, as Prefei
turas, as Câmaras de Vereadores, as olvidadas e desservidas populações ru
rais compreenderam, afinal, que chegou o momento das decisões corajosas, 
num esforço urgente de recuperação, de revitalização e de fortalecimento pre
liminar de cada uma das 4.000 Comunas brasileiras, como ponto de partida 
rumo ao aperfeiçoamento da Federação. 

A escalada no roteiro de um verdadeiro federalismo cooperativo de inte
gração nacional, terâ de começar, obviamente, pela erradicação dos fatores 
da marginalização social das populações de baixos níveis de renda, do esva
ziamento das zonas rurais, do empobrecimento dos Municípios e da deterio
ração das condições de vida em nossas cidades, demograficamente saturadas 
e explosivamente atingidas pelas tensões de uma conjuntura desfavorável, 
oriunda das crises sócio-econômicas que atravessam. 

Foram estas as principais razões que me levaram a propor, em Curitiba, 
a Fundação Pró-Município, nos termos do Projeto de Lei que ora tenho a 
honra de submeter à alta deliberação do Senado Federal. 

O texto anexo dispensa considerações adicionais, em face da sua conci
são, -objetividade e clareza. 

Como não podia deixar de acontecer, apresenta a Fundação Pró
Município as características de um complexo educacional integrado, destina
do à execução de programas e à prestação de serviços - nos campos da pes
quisa, do ensino, da tecnologia e da cultura- especificamente vinculados aos 
objetivos prioritários da captação, formação e desenvolvimento de recursos 
humanos para as Prefeituras e Câmaras Municipais. 

Por este motivo, a Fundação Pró-Município teria de ser forçosamente 
vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, o qual, para o eficiente de
sempenho de suas macf-ofunçõeS, jã dispõe das seguintes Fundações que su-
pervisiona: -

- CENAFOR- Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para 
Formação Profiss"ion-al; 

- FENAME - Fundação Nacional de Material Escolar; 
- FCRB - Fundação Casa de Rui Barbosa; 
- FUNARTE - Fundação Nacional de Arte; 
- FUNTEVE - Centro Brasileiro de TV Educativa; 
- MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetização; 
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-Fundação Pró-Memória (Ex-Serviço do Patrimônio Histórico e Artís
tico Nacional); e 

- FUNDAJ- Fundação Joaquim Nabuco. 
A Fundação Pró-Município atingirá os seus objtivos por intermédio da 

seguinte estrutura: 
I - Escola Superior de Administração 
II - Centro de Aperfeiçoamento 
III - Coordenação de Informações e Divulgação 
IV - Editora dos Municípios (Serviço Grâfico) 
V - Núcleos de Estudos Brasileiros 
VI - Superintendência Técnico-Adminisfrafiva 

Estamos, por conseguinte, diante de uma solução maiúscula, de uma 
proposta de alta categoria, para problemas de natureza educativa, técnica e 
cultural, situados no vasto campo das relações intrafederativas, colimando, 
primordialmente, captar, selecionar, formar, treinar, capacitar e qualifiCar re
cursos humanos para os Municípios. 

A Fundação Pró-Município contribuirá, de maneira eficiente, para o 
apefeiçoamento do Sistema Federativo. Ela funcionará, na prática, como 
uma usina forjadora dos indispensáveis talentos que a Nação vem exigindo, 
em altos brados, para o bom desempenho das atividades de governo e admi
nistração, em todos os setores e níveis, principalmente no concernente à pres
tação dos serviços públicos, ao nível dos governos locais. As Comunas brasi
leiras despertaram, afinal, de sua letargia e do marasmo das reivindicações 
isoladas, reagindo cOntra o imobilismo e as fórmulas ultrapassadas das meras 
abstrações jurídicas. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS - BA) - Com muito prazer. 

o Sr. Agerioi- Maria ~PMDB - RN) - Senador Lomanto Júnior, 
congratulo-me com V. Ext- V. Ex' é um entusiasta, é um timoneiro da luta em 
defesa de dias melhores para os municípios. V. Ex• tem toda razão. Jamais 
poderíamos ter um paíS fraco se tivéssemos O municípiO forte. ~ necessãrio 
que se dêem aos municípios as condições de, financeiramente, poderem cres
cer, para, crescendo os municípios, crescer o Brasil. Congratulo com V. Ex•, e 
acredito que devia haver a inversão da ordem da arrecadação..;.... os municí
pios terem a parte maior da arrecadação, porque só assim os municípios se 
fortaleceriam e, com o fortalecimento dos municípios, fortaleceria natural~ 
mente todo o Brasil. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Agradeço o aparte de V. 
Ex!-, e com ele concordo inteiramente. Talvez assim- os custos administrativos 
fossem muito mais baixos, e com pouco pudéssemOs conseguir construir mui
to. 

Os prefeitos, os vereadores e os líderes de todos os segmentos do nosso 
povo - notadamente das camadas mais pobres e vulneráveis- estão cons
cientes de que chegou, finalmente, a hora das grandes decisões. 

Chegou a hora de serem proporcionados aos 4.000 municípios, dissemi
nados no imenso espaço brasileiro, meios de ação, recursos, condições e me
canismos de "autodesenvolvimento", de tal forma que eles possam, em prazo 
razoável, resolver di reta mente os respectivos problemas, sem a afronta e as 
humilhações do centralismo exacerbado e de um paternalismo estatal inteira
mente superado. 

A Fundação Pró-Município será um desses instrumentos de ação, por
que, forjando e qualificando recursos humanos- tanto ao nível das chefias, 
como no tangente à mão-de-obra especializada- contribuirá para acelerar a 
implantação daquelas condições mínimas que permitirão o advento, em nos
so País, de um processo autónomo de desenvolvimento auto-sustentado das 
comunas brasileiras. Essa é uma tarefa insuperável de valorizão dos governos 
municipais. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LO MANTO JúNIOR (PDS - BA) - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB) - Louvo a obstinada atuação 
de V. Ex' em favor dos municípios brasileiros. Todos nós aqui, no Senado, 
testemunhamos o seu esforço, e com ele somos solidários porque, na realida
de, o que pretendemos é o fortalecimento das comunidades locais, que só serã 
possível através de medidas como a que V. ~·preconiza. Vejo que V. Ex• es
tá apresentando à Casa uma proposição concreta, maS- e aí vai o meu apar
te a título de colaboração com V. Ex'- temo que o seu projeto seja inquina
do de inconstitucional, porque V. Ex• está criando uma- nova dependência do 
serviço público. 

O SR. LOMANTO JúNIOR (PDS - BA) - Autorizando. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Autorizando criação, e 
vinculando-a ao Ministério da Educação. Infelizmente, a Carta outorgada 
que aí está não nos permite a iniciativa em projetas sobre organização admi
nistrativa. Então, o conselho que lhe daria, para que a sua idéia não se per
desse, era que V. Ex', como homem dos mais categorizados do PDS, e com 
acesso direto ao Senhor Presidente da República, conseguisse de Sua Excelên
cia encampar o seu projeto, e enviá-lo ao Congresso, através de mensagem 
oficial, dentro daquele prazo de 45 dias, para que, assim, pudéssemos, sem 
dúvida alguma, verter em lei a idéia que V. Ex' apresenta com muita oportu
nidade ao Senado Federal. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Agradeço o aparte do 
eminente senador Humberto Lucena. 

O meu projeto é uma delegação ao Poder Executivo. Delega ao Poder 
Executivo, atra-.:é~ _do Ministério da EdUCação e Cultura, com cujo Ministro 
conversei sobre o- assunto, e me revelou, de logo, o seu interesse em partici
par, em trabalharmos col!juntamente para que este projeto que cria a Fun
dação-Pró-MuOlcípio se transforme em realidade. 

O projeto não fala em aumento de despesa. Entrega ao Poder Executivo 
uma delegação, e j_á define as linhas - é uma Fundição nos moldes da Fun
dação Getúlio Vargas, voltada inteiramen_te para a criação, o aperfeiçoamen
to da infra-estrutura humana das comunidades municipais, das prefeituras e 
câmaras de vereadores. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Se!l_adores, municípios bem organiza
dos e prósperos estimularão, em todo o Brasil, iniciativas geradoras de rique
za, progresso e bem-estar social, cujos resultados convergentes terão os efei
tos de uma autêntica re3ç:â0 em- cadeia, fortalecerido-se, assim, em bases de
mocráticas, a infra-estrutura di própria nacionalidade. 

Esta, a suprema missão da Fundação Pró-Município, cujo projeto enca
minho à consideração dos meus pares, na certeza de que ele não só despertará 
o entusiasmo nesta Casa -como já foi marcado, através dos brilhantes apar
tes que escutei na tarde de hoje, enriquecendo o meu modesto pronunciamen
to - como, sobretudo, despertará no Poder Executivo o interesse de criar 
esta Fundação, para prepararem-se melhor, os funcionários dos diversos 
níveis das municipalidades. As municipalidades carecem de melhorar a sua 
infra-estrutura humana. E esta é a missão precípua, e este é, sem dúvida algu
ma, o grande objetivo da Fundação Pró-Município. 

Sr. Presidente, é o seguinte o projeto a que me refiro: 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 231, 1980 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundacão Pr6~Município, e dá 
outras providências. 

O Congresso J'facional d~creta: 
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação Pró

Município incumbida de promover o desenvolvimento autowsustentado e a 
modernização dos Municípios, através de prograiiias e atividades de pesqui
sa, ensino e prestação de assistência técnica no campo do aperfeiçoamento de 
recursos humanos e da capacitação de pessoal para as Prefeituras e Câmaras 
de Vereadores. 

·Art. 29 A Fundação Pró-Município compreende órgãos, serviços e ativi
dades, cujo funcionamento integrado viabilizará a consecução dos objetivos 
básicos da Instituição por intermédio da seguinte estrutura: 

I - Escola Superior de Administração; 
II - Centro de Aperfeiçoamento; 
III - Coordenação de Informações e Divulgação; 
IV - Editora dos Municípios (Serviço Gi'âfico); 
V - Núcleo de Estudos Brasileiros; 
VI - Superintendência Técnica Adminfstrativa. 
Art. 39 A Fundação Pró-Município, institUição autônoma de duração in

determinada, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, funcionará 
com jurisdição em todo o território nacional, sede e foro no Distrito Federal. 

§ f9 A Fundação adquirirá personalfdade jurídica com a: inscrição, no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, dos seus a tos constitutivos. 

§ 29 A União será representada nos atas de instituição da entidade pelo 
Ministro de Estado da Educação e Cultura. 

§ 39 A fundação Pró-Município reger-se-á por Estatuto aprovado pelo 
Presidente da República. 

Art. 49 Além dos encargos específicos referentes à investigação, ensino, 
treinamento e prestação de assistência no âmbito das ciências políticas e ad~ 
ministrativas, em geral, e da administração municipal em particular, poderá a 
Fundação Pró-Município: 

I - Organizar Grupos de Trabalho para exame em profundidade dos 
problemas do desenvolvimento econônico, social e cultural dos Municípios. 
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II - Manter em perfeito funcionamento um ·cadastro Técnico da si
tuação, problemas e necessidades primordiais dos Municípios. 

III - Encaminhar relatórios consubstanciando os resultados das investi
gações promovidas pelos referidos Grupos de Trabalho aos órgãos do Poder 
Executivo da União, dos Estados e dos Municípios. 

IV - Responder às cons~ltas que lhe forem encaminhadas sobre assun
tos de natureza jurídica, administrativa~ econônica, firianceira, tributária, 
orçamentária, educacional, cultural e outros, pertinentes aos Municípios. 

V - Promover pesquisas, conferências, reuniões, seminários, simpósios 
e determinar a publicação dos estudos efetuados, nos parâmetros de uma di
vulgação técnicarnente executada, com o objetivo permanente de sugerir me
didas que melhorem as condições e o desempenho dos Municípios no quadro 
político-administratiVo do País. 

Art. 59 A Fundação Pró-Município tendo em vista melhorar o desempe
nho institucional e a execução dos encargos de sua competência, poderá ce
lebrar Convênios com os Governos dos Estados, do Distrito FecJeral, dos 
Territórios e dos Municípios, com as Universidades e quaisquer entidades, 
públicas ~ privadas, inclusive com organismos internacionais, para o fim de 
obter cooperação ou captar recursos. 

Art. 69 A Fundação Pró-Município, administrada na forma do Estatuto, 
terá um Conselho Curador e uma Superintendência Técnica Administrativa. 

Art. 7<~ O Presidente da Fundação Pró-Município livremente escolhido e 
nomeado, em Comissão, pelo Presidente da República exercerá a presidência 
do Conselho Curador. 

Parágrafo único. O mandato do Presidente da Fundação será de 4 anos. 
Art. 8• O Conselho Curador será e9mposto de 5 (cinco) membros, desig

nados pelo Ministro da Educação e Cu_lt_ura, com mandato de 3 (três) anos, 
permitida uma única recondução. 

Parágrafo único. Na hipótese do art. 99, alínea b, a presidência do Con
selho Curador será exercida por um dos seus membros. 

Art. 99 Ao Conselho Curador compete: 
a) decidir sobre a programação anual da Fundação e aprovar sua pro

posta orçamentãria; 
b) verificar a regularidade dos atos de su;:t. gestão financeira e patrimo

nial; 
c) opinar sobre as questões propostas pelo Presidente da Fundação. 
Art. lO. A Superint.endência Técnico-Administrativa da Func{ação Pró

Município tem como finalidade dar cumprimento às resoluções do Conselho 
Curador, e coordenar o funcionamenfo- dos órgãos, serviços e atividades da 
Fundação, no tocante aos problemas de administração geral, notadamente a 
infra-estrutua de apoio técnico-adiriiniSt?atíVo indisPensável à plena eficiên
cia: 

I - da Escola Superior de Administração; 
II - do <;:entro de Aperfeiçoamento;,. 
III - da Coordenação de Informações e Divulgação; 
IV- Editora d_os Municípios (Serviço Gráfico); 
V - do Núcleo de Estudos Brasileiros. 
Art. 11. O Superintendente da Fundação Pró-Município serã designado 

pelo Conselho Curador, em sua primeira sessão ordinária, para um mandato 
de 3 (três) anos, o qual poderá ser renoV8.do, ou do qual poderá ser destituído 
pelo Conselho Diretor, se assim o exigirem os interesses da Fundação. 

Art. 12. A Fundação Pró-Município reger-se-á, no que se refere ao regi
me jurídico do Quadro Permanente de seu Pessoal, pelos dispositivos da Con
solidação das Leis do Trabalho (CL T), 

Art. 13. A organização do Quadro Permanente de Pessoal da Fundação 
Pró-Município obedecerã rigorosamente aos princípios, métodos e exigências 
do Sistema do Mérito. 

§ 1.,.. A Superintendência Técnico-Administrativa da Fundação Pró
Município firmará convênio com o Departamento Administrativo do Serviço 
Público (DASP) para realização dos concursos e provas de habilitação, em 
escala nacional, para o preenchimento dos cargos, carreiras profissionais, em
pregos e funções técnicas integrantes do aludido Quad-io. 

§ 29 O Superintendente da Fundação Pró~ Município submeterá, dentro 
de 120 dias da sua investidura na direção da Superintendência, ao Conselho 
Curador da Fundação, a proposta relativa ao mencionado Quadro Perma
nente de Pessoal. 

Art. 14. A fundação Pró-Município poderá contar com a colaboração 
de servidores públicos colocados à sua disposição por Ato do Presidente da 
República, obedecidas as requisições às prescrições legais vigentes e à prévra 
autorização do Conselho Curador da Fundação. 

Art. 15. Constituem patrimônio -da Fundação Pró-Município: 
a) todos os bens móveis e imóveis e ôire:Uos a ela trãnsferidos, ou os ad

quiridos no exercício das suas atividades; 

b) as doações, heranças ou legados de pessoas naturais ou jurídicas, 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 

Art. 16. Os recursos financeiros da Fundação Pró-Município serão pro
venientes de: 

a) rendas decorrentes da exploração dos seus bens ou prestação de ser~ 
viços; 

b) taxas e emolumentos reSultantes dos contratos, acordos e convênios 
levados a efeito pela Fundação no desempenho de seus encargos, fixados pelo 
Conselho Curador, com observância da legislação específica; 

c) auxílios e subvenções da União, Estados e Municípios ou de quaisquer 
entidades públicas ou privadas nacionais, estrangeiras ou internaciona.iS; 

d) contribuição financeira da União na forma do art. 17 desta Lei; 

e) resultado de operações de crédito e juros bancários; 
f) créditos especiais que lhe forem destinados; 
g) receitas eventuais. 
Art. 17. O Orçamento Geral da União consignará anualmente à Fun

dação Pró-Município (Anexo do MEC), as dotações específicas destinadas à 
sua manutenção, instalações e aparelhamento, assim como à execução de seu 
programa de trabalho. 

Art. 18. A Fundação Pró-Município submeterá, anualmente, ao MEC e 
ao Tribunal de Contas da União, Relatório circunstanciado das suas ativida
des, Cronograma.S dos Programas em execução, avaliação do desempenho 
institucional e a prestação das contas do exercício financeiro. 

Art. 19. A Fundac_.ão Pró-Município projetará e submeterá à aprovação 
'do Presidente da República, a constitUição e administração de um Fundo Fi~ 
nanceiro Especial, constituído de recursos de múltiplas fontes, orçamentárias 
e extra-orçamentárias, destinado a custear as despesas e financiar os em
preendimentos da Fundação. 

Art. 20. Os financiamentos, empréstimOs ou operações de crédito, exceto 
as de antecipação de receita, em que seja necessária a garantia do Tesouro 
Nacional, a qual fica autorizado a conceder, serão submetidas pela Fundação 
à aprovação do Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 21. A Fundação Pró-Município gozará dos privilégios concedidos à 
Fazenda Pública em relação à isenção de quaisquer impostos e taxas, excetua· 
da a de previdência social; impenhorabilidade de bens, rendas e serviços; fow 
ro. prazos e custos processuais. 

Art. 22. Não se aplica à Fundação _o disposto na alínea b do art. 2'i' do 
Decreto-lei n9 900, de 29 de setembro de 1969. 

Art. 23. Fica a União autorizada a promover a cessão à Fundação Pró
Município de terreno, com área mínima de 900.000m' (novecentos mil metros 
quadrados), localizada nas imediações de Brasnia para as instalações, equipa· 
mentes e prédios do conjunto arquitetônico da Fundação, especificamente os 
seus órgãos e serviços de comando, coordenação. pesquisa, ensino, treina
mento, desenvolvimento de recursos humanos, editora, Serviço Gráfico e de
mais encargos de interesse das Prefeituras e Câmaras Municipais do Brasil. 

Art. 24. O Governo do Distrito Federal tomará todas as providências re
lativas à cessão, demarcação e preparação da área de terreno a que se refere o 
artigo 23, inclusive a execução das obras de infra-estrutura e construção do 
conjunto arquitetônico, assegurando, destarte, a exeqüibilidade e êxito opera
cional da Fundação Pró-Município. 

Art. 25. O GoVeino do Distrito Federal proporá ao Presidente da Re
pública a abertura do crêdito especial e respectivo plano de aplicação destina
do às despesas programadas com recursos do F AS- Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social, sob gestão da Caixa Econômica Federal, no montante 
autorizado_ pelo Presidente da República. 

Art. 26. Na hipótese de extinguir-se a Fundação Pró-Município, seus 
bens e direitos serão incorporados ao Patrimônio da União. 

Art. 27. A presente Lei será regulãmentada no prazo de 60 dias. 
Art. 28. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário. (Muito bem~ Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -O projeto que acaba de ser 
lido pelo nobre Senador Lomanto Júnior, será publicado e despachado às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil, de Educação e 
Cultura, dos Municípios e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Orestes Quércia, para breve comunicação. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (PMDB - SP. Para uma breve comuni
cação. Sem revisão do orador.)- Sr.Presidente, Srs. Senadores: 

A V çJkswagen do Brasil, que conta com 56 mil empregados, tomou deci
são que merece ser assinalada: determinou um sistema de representação de 
empregados da companhia, com as atribuições de os eleitos, na forma dare
solução, serem considerados representantes dos empregados na área em que 
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foram eleitos, com atribuições de cooperarem na coordenação do relaciona
mento entre a companhia e seus empregados. E segue, Sr. Presidente, o intei
ro teor da resoluç:-d.o, que é muito extenso. 

Ã primeira vista, alg.umas objeções já foram apresentadas, como é o ca
so, por exemplo, da afirmação segundo a qual esse tipo de representação serã 
uma organização parassindical autônoma, porque funcionará, como a pró
pria resolução estabelece, independentemente de sindicatos e, inclusive, na 
composição da representação existe um número determinado de trabalhado
res não sindicalizados. 

Sr. Presidente, sem ainda entrar no mérito efetivo 'dessa resolução da 
Volkswagen do Brasil, acredito que o que se deve ressaltar é o aspecto de ter 
levantado esta questão, de ter aberto, portanto, a discussão a respeito desta 
questão. 

Em razão disto, Sr. Presidente, é minha pretensão, como senador, fazer, 
tendo em vista o anúncio da Volkswagen do Brasil, um apelo à Comissão de 
Legislação Social, no sentido de que solicite à Mesa seja devolvida à Comis
são um projeto de autoria deste senador, Projeto n'? 26/79, que regula~enta a 
CLT, no art. 517, estabelecendo a figura do delegado sindical, porque o art. 
517 da CLT diz o seguinte: 

uArt. _517. Os sindicatos poderão Ser distritais, municipais, 
intermunicipais, estaduais e interestaduais. Excepcionalmente, e 
atendendo às peculiaridades de determindas categorias ou profis
sões, o Ministro do Trabalho e Previdência Social poderá autorizar 
o reconhecimento de sindicatos nacionais. 

§ !9 O Ministro do Trabalho e Previdêricia Social outorgará e 
delimitará a base territorial do sindicato. 

§ 2'? Dentro da base territorial que lhe for determinada é fa
cultado ao sindicato instituir delegacias ou seções para melhoi pro
teção dos associados e da categoria económica ou profissional libe
ral representada. 

Sr. Presidente, estamos com este projeto pretendendo a inclusão, no art. 
517 da CL T, de outros parágrafos que regulamentem a presença do delegado 
sindical nas empresas, mas não desta forma como a Volkswagen encontrou, 
como representantes dos sindicatos, eleitos através da eleição dos sindicatos 
conjuntamente com as eleições das lideranças sindicais. 

Os parágrafos que vou ler, rapidamente: estabelecem o seguinte: 

§ 39 Os Sindicatos que instituírerri delegados promoverão a 
eleição dos delegados sindicais simultaneamente com a eleição para 
os cargos da diretoria e do conselho fiscal. 

§ 4'? Os delegados sindicais concorrerão na mesma chapa que 
disputar a eleiçã.o para a diretoria e o conselho fiscal do sindicato. 

§ 59 O número de delegados sindic<ii.S obedecerá à segUinte 
proporção: 

a) em empresas com até 100 (cem) empregados, será eleito 1 
(um) delegado; 

b) em empresa com mais de 100 (cem) e até I .000 (mil) empre
gados, serâ eleito I (um) delegado para cada grupo de 200 (duzen
tos) empregados: 

c) em empresas com mais de 1.000 (mil) e até 2.000 (dois mil) 
empregados, serâ eleito I (um) delegado para cada grupo de 300 
(trezentos) Empregados; 

d) em empresas com mais de 2.000 (dois mil) empregados, será 
eleito I (um) delegado para cada grupo de 500 (quinhentos) Empre
gados, até o número mãximo de 12 (doze) delegados. 

§ 69 São atribuições dos delegados sindicais: 
a) representar o sindicato e os trabalhadores da categoria jun

to à empresa; 
b) fiscalizar as condições de trabalho na empresa, comunican

do irregularidades à sua direção e ao sindicato; 
c) sugerir à empresa modificações de trabalho, higiene e segu

rança, assim como melhorias salariais; 
d} transmitir ao empregado as reivindicações dos empregados. 
§ 7'? Aplicam-se ao delegado sindical as normas contidas no 

art. 543, desta Consolidação. 
Art. 2'? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 São revogados o art. 523 da Consolidação das Leis do 

Trabalho e as demais diSposições em contrário." 

Portanto, Sr. Presidente, fazemos um apelo à Comissão de Legislação 
Social, no sentido de que peça à Mesa que cancele o sobrestar deste projeto de 

lei, no sentido de que ele volte às comissões para ser debatido e votado pelo 
Plenário, tendo em vista que este projeto estabelece a figura do del~~~do sin
dical como ele deve existir, isto é, integrado junto ao sindicato de sua catego-
ria. 

Este o apelo_ que queria deixar, Sr. Presidente. (Muito beii!!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LO URIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A presença de representantes do sexo feminino na Escola Superior de 
Guerra, constitui uma raridade, um acontecimento realmente insólito. 

A admissão,_em casos excepcionais, de algumas Senhoras altamente qua
lificadas, aos cursos da ESG, na SitUação de estagiárias, em igualdade de con
dições com os demais alunos, é fato recente. 

Aconteceu, no entanto, a 9 de setembro passado, algo de imprevisto, -
o episódio sumamente auspicioso, da presença na Tribuna, até agora somente 
ocupada pelos mais insígnes expoentes da cultura, da administração, da polí
tica, do trabalho, da alta hierarquia militar do nosso País, da Professora Léa 
Leal, ilustre Presidente da LBA, especialmente convidada pela ESG, como 
conferencista dessa notável instituição de altos estudos militares, políticos, es
tratégicos, econômico-sOCiais, culturais e administrativos, do Brasil. 

A Conferência pronunciada pela Professora Léa Leal, focalizando os te
mas da alimentação, da pobreza e da assistência social, merece, portanto este 
sumário registro, inclusive po~;que foi um autêntico sucesso como exposição 
realista, densa de conteúdo e corajosa, sobre o vasto espectro daqueles 
problemas, nesta fase crítica da nossa evolução histórica. 

A clareza e objetividade dos conceitos, apoiados numa segura e bem 
atualizada fundamentação estatística, proporcionaram à Conferência da Pro
fessora Léa Leal, características de um estudo de valor permanente comova
lioso subsídio à solução dos problemas abordados com a segurança de quem 
os domina, e a experiência adicional oriunda da Presidência da LBA - van
guarda e ponta de lança da batalha que o Brasil vem travando contra o pau
perismo e a marginalização social. 

Felicito, portanto, Senhor Presidente, a digna Presidente da LBA, pelo 
seu merecido e invulgar sucesso na Escola Superior de Guerra. 

Finalizando, solicito a incorporação ao texto d€?_ste pronunciamento, do 
Sumário da aludida Conferência tal como foi divulgado a 1 O de setembro de 
1980, no Correio Braziliense. (Muito beml) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LOUR!VAL BAP
TISTA 

LBA QUER ACABAR COM A FOME DE 40 MILHOES 

DE PESSOAS QUE VIVEM NA MISJORIA 

Em conferência feita ontem na Escola Superior de Guerra, durante paiM 
nel focalizando o tema alimentação e pobreza, a Presidente da LB.A. Léa 
Leal, afirmou que, a seu ver, "a priõridade nacio-n-al "é a busca da sOlução da 
crise de energia humana, mediante uma firme e decisiva política de nutrição 
para os grupos mais vulneráveis de nossa população". Citou a última pesqui
sa nacional por amostra de domicílio, do IBGE, a qual apontou que 70 por 
cento da população brasileira está na faixa de dois salários mínimos. Isso sig
nifica - disse- que, para cobrir as suas necessidades diárias, apresenta um 
déficit médio entre 30 e40 por cento. No Rio, o consumo médio é de 2.132 ca
lorias por dia, índice que, no Nordeste e na região Norte, cai respectivamente, 
para l .930 e 1925 calorias diárias. Australianos, norte-americanos e europeus 
consomem o dobro desse índice. 

Internações 

Com base em dados do Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, rela
tivos à hospitalização e tratamento de crianças gravemente desnutridas, Léa 
Leal re_velou que o custo diãrio de tal atendimento situa-se hoje em torno de 2 
mil e 268 cruzeiros por criança. E como o tempo para recuperação é de a pro· 
ximadamente 71 dias, cada criança desnutrida representa um desembolso 
público da ordem de 161 mil e 49 cruzeiros. Existem, no país, mais de um mi
lhão de crianças nessas condições e, portanto, pode·se adivinhar o preço total 
a pagar, mesmo que se comprimam os custos médicos e se reduzam os perío
dos de hospitalização. Um milhão de crianças desnutridas gravemente signifi
cam mais de 161 bilhões de cruzeiros._ 

Nutrição 

''Não há como deixar de dizer e clamar que este é o alto preço que o país 
paga e vai continuar pagando, se não implantar e desenvolver, imediatamen
te, uma agressiva política naciOnal de nutrição, que proponha programas pre
ventivos de suplementação alimentar, programas destinados a reduzir e supri-



.11542 Sextll-felr• ll DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Setembro de 1980 

mir as carências biológicas de gCstantes, nu trizes e crianças até 36 meses, jus
tamente o grupamento mais vulnerável à desnutrição e suas seqUelas. 

Crise 

Prosseguindo, a Presidente da LBA sustentou que "a crise nutricional é 
decorrente da pobreza absoluta (que o país atinge cerca de 40 milhões de pes
soas), e da contração da demanda. A crise energética nutricional apresenta re
percussões profundas que se fazem sentir na qualidade de vida na capacidade 
intelectual de nossa gente, exatamente quando mais precisamos dela - de 
nossa gente e de sua capacidade intelectual criativa para sair deSsa incôrnoda 
situação de país em vias de desenvovimento". 

Prevenção 

Para a Presidente da LBA, "a prevenção da desnutrição deve ser global. 
A carência energética, quando dominante, é o mais grave fator da desnu
trição, pois que interfere com a multiplicação celular e, durante o período de 
gestação, pode produzir efeitos maiores nos sistemas Cujo desenvolvimento se 
faz durante a vida intra-uteriOa, como o ·sistema nefvoso central. A desnu
triçãO- ãtírige--üüllbém o desenvolvimento físico e psicomotor da criança, e 
tornando-o antropometricamente inferiorizada, com um baixo nível estatura! 
associado a um peso também reduzido, gerando o quejã se tornou conhecido 
como organismo nutricional, não freqüente em nosso meio. Estas criãnças 
irão aumentar, nas escolas primârias, os altos índices de repetência na pri
meira série do primeiro grau." 

Pré-escolares 

Léa Leal manifestou a esperança de que, com a ampliação do orçamento 
da LBA para o exercício de 81 (que cresceu de 8 bilhões para 16 bilhões de 
cruzeiros), para o próximo ano o programa de Complementação Alimentar 
receba a ênfase merecida por seus objetivos, para podermos ampliá-lo. "Te
nho esperança, também, de que as entidades que se dedicam ao desenvolvi
mento de programas de alimentação (LBA- Instituto Nacional de Alimen
tação e NutriÇão e Campanha Nacional de Alimentação Escolar) unam seus 
esforços e recursos para criar, em todas as creches do país,- a desejada e neces
sâria merenda do pré-escolar. É esta merenda que deve ser, de forma institu
cionalizada, fornecida nas creches, onde a criança de dois a seis anos passe a 
receber, além dessa alimentação adequada, cuidados médicos, odontológicos 
e pedagógicos. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gastão Müller. -

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

É com real prazer que assinalo para que conste dos Anais desta Casa e 
do Congresso Nacional o manifesto da Bancada OposicioniSta"- de Mato 
Grosso de pleno apoio a sofrída classe dos professores, quanto a aposentado
ria aos 25 anos. 

EíS- o documento que passo a ler: 

"AOS PROFESSORESMATO-GROSSENSES. 
A Bancada mato-grossense oposicionista no Congresso Nacio

nal, pelos parlamentares abaixo assinados, perfeitamente sintoniza
da com os reclamos e anseios dos professores de nosso Estado, de 
resto já vilipendiados e perseguidos pelo atual governo atrabiliãrio 
que vem implantando inconcebível balbúrdia no setor educacional, 
cumpre o dever e tem a honra de anunciar à valarosa e sofrida classe 
que, fiel a seus princípios e imune às demagógicas manobras, que no 
sentido estão sendo articuladas em Cuiabá, VOTARÁ, nos próxi
mos d_ias 17 e 18 de setembro, favoravelmente à aprovação da 
Emenda Constitucional n9 50/80 - que institui a aposentadoria 
com vencimento integral aos Professores, com 25 anos de serviço, 
por entendê-la justa, humana e constante em seus programas parti
dários. 

De Brasília, para Cuiabá, 4 de setembro de 1980. --Senador 
Gastão Müller- Senador Valdon Varjão- Deputado Airton Reis 
- Deputado Carlos Bezerra - Deputado Gilson de Barros - De
putado Louremberg Rocha- Deputado Milton Figueiredo." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, projetas de lei 
que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os ieguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 232, DE 1980 

Considera crime de corrupção passiva o recebimento de doações 
por titulares ou ex-ocupantes de função pública, na forma que especifi
ca. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Constitui crim'e de corrupção passiva, punível na forma do art. 
317, do Código Penal, o recebimento de doações de qualquer natureza por 
parte de ocupantes de cargo, função ou emprego público. 

Parágrafo único. Incide no mesmo crime aquele que receber doação de 
qualquer natureza até 2 (dois) anos após deixar o exercício de cargo,- função 
eu emprego público. 

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'l Revogam·se as disposições em contrário. 

Justificação 

Na conformidade da lei penal brasileira, é crime de corrupção passiva o 
delito contra a administraçã"o pública praticado por funcionário que solicita 
ou recebe, direta ou indiretamente, em razão- da função, vantagem indevida 
ou aceita promessa dela (art. 317, do Código Penal). 

Como corolário de uma autêntica degeneração de costumes que se obser
va em noSsa sociedade utilitária e consumista, o crime de corrupção passiva, 
em nosso tempo, vem assumindo proporções alarmantes e atingindo a todos 
os escalões do Poder Público, ferindo de maneira quase fatal a moralidade 
administrativa. 

Como assinala, com propriedade, Magalhães Noronha in .. Direito Pe
nal", 49 vol., pág. 263: "o delito de corrupção passiva é grave e generalizado 
mal que acomete a administração pública. Compreende-se sua existência, má
xime na civilização burguesa, em que a busca do ouro é a preocupação absor
vente do indivíduo que, freqUentemente, não escolhe os meios para obtê-lo. O 
tráfico da furrção é expediente para atingir esse objetivo, pelo funcionário 
inescrupuloso, que, então, a degrada e prostitui. Auferindo proveitos com a 
sua conduta torpe, é ele o verdadeiro proxeneta da função". 

Em verdade, a corrupção passiva nada mais é do que o tráfico ignóbil da 
função, manifestando-se por qualquer ação que implique em comércio da 
função. 

No tempo em que vivemos, embora haja _formas grosseiras e ostensivas 
de corrupção passiva, existem, também, manifestações desse delito bastante 
sutis e que, inclusive, escapam às disposições da lei penal vigente. 

É o caso de servidores de quaisquer níveis da Administração Pública que 
recebem doações de bens de qualquer natureza, ainda que após deixarem o 
exercício do cargo, função ou emprego público. 

É extremamente· difícil saber-se o preço do servidor corrupto, seja ele 
parlamentar, contínuo ou o mais alto mandatário da Nação. Trata-se sempre, 
no entanto, da obtenção de alguma vantagem indevida, usualmente de natu-
reza econômica. · 

Por outro lado, é virtualmente impossível eStabelecer-se uma fronteira, 
uma linha divisória_precisa e definitiva entre o que pode ou não ser considera
do crime de corrupção passiva, tantas são as suas modalidades e formas. 

Melhor ln casu é a lei fixar o conceito mais amplo e abrangente possível, 
como fez a legislação norte-americana (United States Code). que não admite 
qualquer modalidade de doação aos servidores e ex-servidores. 

Tal conceito, a nosso ver, deve ser implantado em nosso País, a fim de 
que a moralidade administrativa possa ser restaurada. 

De fato, é possível que servidores recebam doações desinteressadas; é 
muito mais provável, todavia, que essas doações façam parte de comércio da 
função, ou seja, parte integrante de delito de corrupção passiva. 

Por todas as razões expostas, preconizamos, nesta proposição, que cons
titui delito de corrupção passiva o ocupante (ou ex-ocupante, até dois anos 
após deixar o exercício da função) de cargo, função ou emprego público, rece
ber doação de qualquer natureza. 

Com a adoção da providência alvitrada, temos convicção de que dimi
nuirão, no País, os casos de corrupção passiva, o que, inclusive, reverterá em 
beneficio de um maior prestígio da Administração Pública. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1980.- Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO PENAL 
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Corrupção passiva 
Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indire

tamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 

Pena- reclusão, de um a oito anos, e multa, de três mil cruzeiros a quin
ze mil cruzeiros. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 233, DE 1980 

Permite ao segurado que tenha regredido na respectiva escala, 
voltar a contribuir sobre salário-base correspondente ao seu tempo de 
filiação. 

O Congresso Nacional decreta:_ 
Art. 19 Acrescente-se ao a.rt. 13 da Lei n<? 5.890, de 8 de junho de 1973, o 

seguinte: 

"§ 69 Considerar-se-ã regressão na escala, para os efeitos do§ 
411, o enquadramento em classe de salârio-base inferior ao salârio
de-contribuição de segurado que contribuía, anteriormente, nos ter
mos do item I do artigo 69 da Lei Orgânica da Previdência Social." 

Art. 211 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

A contribuição PreVidenciâria dos empregados sujeitos ao regime da Lei 
Orgânica da Previdência Social, estã disciplinada da seguinte forma: 

"Art. 69. O custeio da previdência social serã atendido pelas 
contribuições: 

I- dos segurados, em geral, na base de 8% (oito por cento) do 
respectivo salário-de-contribuição, nele integradas todas as impor
tâncias recebidas a qualquer título; 

Art. 76. Entende-se por salário-de-contribuição: 
I - a remuneração efetivamente percebida, a qualquer título, 

para os segurados referidos nos itens I e II do art. 59, até o limite de 
20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no País.'' 

O limite máximo do salârio-de-contribuição, de 20 vezes o maior salário 
mínimo, a partir da vigência do art. 51' da Lei n9 6.332, de 18 de maio de 1976, 
passou a variar não m3."i5 Cm função do salário mínimo e sim em decorrência 
dos reajustamentos da política salarial correspondente, presentemente, a CrS 
70.136,00. 

Já os trabalhadores autônomos e os segurados-empregadores (titulares 
de firma individual e outros) devem contribuir obserVadas as seguintes nor
mas legais: 

uLei Orgânica da Previdência Social 
Art. 69. O custeio da previdência social será atendido pelas 

contribuições: 

V - dos autónomos, dos segurados facultativos e dos que se 
encontram na situação do art. 911, na base de 16% (dezesseis por cen
to) do respectivo salário-de-contribuição, observadas quanto a este 
as normas do item I deste artigo; ... 

Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973 
Art. 13. Os trabalhadores autónomos, os segurados facultati

vos e os empregadores contribuirão sobre uma escala de salário
base assim definida: 

Classe de O a 1 ano de filiação - r salário mínimo; 
Classe de 1 a 2 anos de filiação - 2/20 do limite máximo; 
Classe de 2 a 3 anos de filiação - 3/20 do limite máximo; 
Classe de 3 a 5 anos de filiação - 5/20 do limite mâximo; 
Classe de 5 a 7 anos de filiação - 7/20 do limite mâximo; 
Classe de 7 a 10 anos de filiação- 10/20 do limite máximo; 
Classe de IO a 15 anos de filiação - t 2/20 do limite máximo; 
Classe de 15 a 20 anos de filiação- 15/20 do limite máximo; 
Classe de 20 a 25 anos de filiação- 18/20 do limite Máximo; 
Classe de 25 a 35 anos de filiação - o limite ináximo. 
§ 111 Não serão computadas, para fins de carência, as contri

buições dos trabalhadores autôn_omQS recolhidas com atraso ou 
cobradas, e relativas a períodos anteriores à data da regularização 
da inscrição. 

§ 211 Não será admitido o pagamento antecipado de contri
buições com idlnalidade de suprir ou suprimir os interstícios, que 
deverão ser rigorosamente observados para o acesso. 

§ 39 Cumprido o interstício, poderá o segurado, se assim lhe 
convir, permanecer na classe em que se encontra. Em nenhuma hi
pótese, porêm, esse fato enseja rã o acesso a outra classe que não seja 
a imediatamente superior, quando o segurado desejar Progredir na 
escala. 

§ 411 O segurado que, por força das circunstâncias, não tiver 
condições de sustentar a contribuição da classe em que se encontrar, 
poderá regredir na escala, até o nível que lhe convier, sendo-lhe fa
cultado retornar à classe de onde regrediu, nela contando o período 
anterior de contribuição nesse nível sem direito à redução dos in
terstícios para as classes seguintes. 

§ 511 A contribuição mínima compulsória para os profissio
nais liberais é a correspondente à classe de 1 (um) a 2 (dois) anos de 
filiação, sem que se suprimam, com isto, os períodos de carência exi
gidos nesta e na Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960." 

Desse modo, o trabalhador autônomo que, hoje, esteja contribuindo 
sobre 18/20 avos do limite máximo; por ter entre 15 a 20 anos de filiação, po
derá, na forma do § 411 do artigo 13, citado, se '"não tiver condições de susten
tar a contribuição da classe em que se encontrar", "regredir na escala, até o 
nível que lhe convier, sendo-lhe facultado retornar à classe de onde regrediu", 
posteriormente. 

Ora, idêntico tratamento deve ser dado ao segurado que era empregado 
e, afastando-se do emprego, passou a ser trabalhador autônomo ou segurado
empregador. Se quando era empregado, após 15 anos de serviço seu salário
de-contribuição correspondia a 18/20 vezes o limite máximo, ao transferir-se 
para a categoria de autónomo o empregador pode, obviamente, continuar 
contribuindo, em virtude do tempo de filiação, sobre igual valor. Se o não fi
zer, entretanto, terá regredido na escala, sem prejuízo, portanto, do direito de 
voltar a contribuir. Sobre "salário-base" correspondente ao seu .. salârio-de
contribuição" anterior. 

Não sendo, entretanto, explícita a respeito a legislação, a Previdência So
cial nãO tem reconhecido tal direito, conforme se verifica da carta anexa do 
Sr. Eduardo de Cillo, dirigida ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência 
Social e da qual recebemos cópia. 

Impõe-se, portanto, definir, com clareza, a matéria, como o faz o presen
te projeto. 

Sala das Sessões, li de setembro de 1980. - Franco Montoro. 

CARTA A QUE SE REFERE O AUTOR DO PROJETO EM SUA 
JUSTIFICAÇÃO 

Exm9 Ministro 
da Previdência Social 
Sr. Jair Soares 
Brasília- DF 

S[o Caetano do Sul, 15 de junho de 1980. 

Lembrando-me do pensamento que norteia este Ministério, o qual estâ 
estampado ml" Contra-Capa de todos os carnês de contribuintes deste país e 
que diz: 

"A universalização da previdência social no país, o aprimora
mento da respectiva legislação e o aperfeiçoamento das instituições 
encarregadas de aplicá-las são as metas básicas do Ministério da 
Previdência e Assistência Social", 

E que venho através desta tentar mostrar-lhe a inflexibilidade e insensatez 
para determinadas situações da Lei nll 5.890, de 1973 da Previdência Social, 
percebidas por mim quando tive que recorrer ao INPS para esclarecimentos 
sobre a mesma, e que estão acarretando injustiças e prejuízos aos segurados 
enquadrados em determinadas situações. 

Veja a injustiça a que é submetido um segurado que no decorrer de sua 
vida profissional tenha contribuído a maior parte dela como empregado e 
com contribuições sempre elevadas, por exemplo (verídico relatado pelo pró
prio funcionário do INPS) um engenheiro que tenha se formado aindajovem 
e que tenha trabalhado como empregado, durante 25 anos e com contri
buições em sua maioria igual à porcentagem devida ao limite máximo de 20 
salários. -

Após o que demite-se de seu cargo, para organizar a abertura de sua tão 
sonhada firma. Então neste intervalo de tempo entre sua demissão e a abertu
ra oficial de sua firma, ele passa a contribuinte em dobro, podendo enquadrar
se na classe que desejar e que evidentemente será a menor possível, devido a 
falta de qualquer tipo de remuneração. 
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Para a situação montada acima, a lei permite que quando o segurado 
passar a empregador ele contribua ou se enquadre na classe que desejar, desde 
que não ultrapasse a classe em que estava enquadrado quando empregado. 
No exemplo citado, devido ao seu tempo de serviço. o segurado desejava 
enquadrar-se na classe de 20 salário"S~--ã qual foi sua base de contribuição 
quando empregado e também a classe a que tem direito de enquadrar-se devi
do ao seu tempo de filíação. 

Mas este enquadramento ou a contribuiÇão referente a opção desejada 
pelo segurado agora empregador, no caso de 20 salários, deverá ser feita exa
tarnente no mês- e somente neste mes. ou competência, em que a firma foi 
legalizada junto ao INPS, podendo-se após o recolhimento dessa t• parcela 
como empregador na classe desejada (no exemplo 20 saláriOs) regredir para a 
classe que lhe convier, até I salário se quiser, que seu direitó de voltar a con
tribuir sobre 20 salários, estará assegurado a qualquer tempo que o queira 
fazê-lo. 

Todavia, se por qualquer rriotivo no mês, ou competência em que a firma 
foi legalizada junto ao INPS o segurado por ignorância, por falha de comuni
cação entre ele e o órgão do INP~ ou ainda pela falha de uma terceira pessoa, 
representada invariavelmente pela figura do Contador que organiza toda a 
documentação da firma, recolher erroneamente o valor referente a I salário, 
que era sua base de contribuição quando contribuinte em dobro; e se somente 
no mês, ou na competência seguinte, ou qualquer mês subseqUente que não 
aquele específico- ao- da abertura oficial da firma junto ao INPS o segurado te· 
nha começado a contribuir com o valor referente a 20 salários, o qual era seu 
desejo, este infeliz segurado não mciiS-poderã enquadrar·se na classe de 20 sa
lários ·se-ni-óbedecer rigorosamente a Tabela de Interstícios, ou seja, somente 
depois de 23 anos é que ele alcançará novamente a classe que efetivamente ti· 
nha direito, enquadrar~se e aposentar-se se fosse o caso e evidentemente este 
direito estar"â perdido, provavelmente o infeliz segurado não viva o bastante 
para poder gozar dos benefícios merecidos e justos. E tudo isto acarretado 
pela simples impossibilidade de se reparar o erro cometido, erro esse conde
nado pela ignorância da data de regularização e não pelo valor em cruzeiros, 
que eventualmente possa ter acarretado em prejuízo para o INPS, uma vez 
que o mesmo não pode recolher as diferenças de contribuições, caso exisra:m, 
mesmo com juros e correções, diferença esta que na verdade pode não existir 
porque o segurado que está de acordo com a lei poderia ter pago no mês cor
reto o_ equivalente a 20 salários, regredindo logo após para o valor referente a 
I salário podendo dessa forma voltar a qualquer momento a contribuir sobre 
o valor referente a 20 salários, contribuindo dessa forma com um montante 
em cruzeiros inferior ao segurado" que tenha cometido o erro anteriormente 
descrito, ou seja, contribuindo no primeiro mês sobre o valor referente a 1 sa
lário e as demais contribuições sobre o valor referente a 20 salários. 

Meu interesse em relação a esta Lei, se faz presente dada a semelhança 
com o meu caso junto ao INPS, não com a mesma gravidade do contribuinte 
exemplo, pois o mesmo já se encontrava_ no final da vida e provavelmente não 
iria lutar mais pelos direitos que lhe eram justos oposto da minha situação, 
pois pretendo lutar para reparar o erro, se é que ele existe. 

Acredito também que deva haver possibilidade de adendos, parágfafos, 
ou mesmo normas regulamentares a essa Lei, que possam pôr fim a tão óbvia 
injustiça social. 

Face ao exposto é que solicito e confio sua atenção para a regularizaçãO 
da lei a esse respeito (Lei n~' 5.890, de 1973). 

Desde jâ agradeço, Atenciosamente, - Eduardo de Cílio, Comerciante 
- RG. n' 7.114.512- R. Guaporê, n' 600-fone 441-3907- S. Caetano do 
Sul- SP. 

C( cópia: Sr. Franco Montoro (Senador Est. SP), Sr. Hélio Beltrão (Min. 
Desburocratização), Jornal da Tarde (Coluna "S. Paulo Pergunta"). 

Âs Comissões de Constituição e Justiça. de Legislação Social t! 

de Finanças.,! 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Os projetas lidos serão 
publicados e remetidos às comissões Competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~'-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 380, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuiÇão de avulsos para o Projeto de Resolução n~' 75, 
de 1980. que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro Mliller 
(SC) a contratar uma operação de crédito de CrS 3.225.000,00 (três milhões, 
duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), a fim de que figure na Ordem do Dia 
da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, II de setembro de 1980. - Moacyr Dalla. 

~------------------------

REQUERIMENTO N• ~81, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n'i' 76, 
de 1980, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar 
em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua di vi~ 
da consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, II de setembro de 1980. - Moacyr Dalla. 

REQUERIMENTO N• 382, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n'i' 77, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em 
Cri 273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões. trezentos e vinte mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada a fim de que figure na Or· 
dem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1980. - Lomanto Júnior. 

REQUERIMENTO N• 383, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução nl' 81, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura da Cidade d_o Rio de Janeiro a realizar em
préstimo externo de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dôlares america
nos) destinado a aperte de capital do Município à Companhia do Metropoli
tano do Rio de Janeiro- RJ, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, li de setembro de 1980. -José Llns. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Aprovados os requerimen
tos, as matérias a qtie se referem, figurarão na Ordem do Día da sessão Se
guinte. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão müller)- A Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hOje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apre
ciação dos Projetas de Resolução n•s 75, 76, 77 e 81 (80. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Alberto Sil
va- Almir Pinto- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Dirceu Cardoso
Alberto Lavinas - Hugo Ramos - Itamar Franco - Amaral Furlan -
Franco Montoro __;, Henrique Saotillo- Vícente Vuolo- Mendes Canale 
~Pedro Pedrossian- Affonso Camargo- José Richa- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Estã finda a Hora do Expe
diente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 367, de 1980, do 
Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do editorial intitulado "Nordeste Espezinhado", 
publicado no Jornal Tribuna do Ceará, edição de 5 de setembro de 
1980. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) Apro

vado. 
Será feita a transcrição. 

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada. 

NORDESTE ESPEZINHADO 

O Sr. .Carlos Viacava anunciou, sob ruidosa pirotécnica verbal, que o go~ 
vemo autoriz~u a impOrtaçã() de 80 mil toneladas de feijão preto para suPrir 
o mercado carioca até o fim de outubro próximo. 

Além de garantir o fornecimento de um alitTJ.ento que integra, comO ífem 
preferencial, o cardápio dos guanabarinos, o governo lhe subsidia o preço, 
permitindo seja vendido a Cr$ 25,00 o quilo. 

A medida tem sentido nitidamente demagógica, pois atende a uma re
gião riCa, que Ostenta a segunda renda per capitado País, ãbaixo apenas de S. 
Paulo, enquanto o Nordeste batido por uma seca devastadora não recebeu 
uma misera fatia desse favorechnento generoso. 

Em virtude de concentrar·se no Rio uma grande massa oposicionista que 
vocifera contra o aumento brutal do custo de vida, o governo resolveu apla
car a ira dos adversários, mitigando-lhe a fome, na esperança de conquistar
lhe os votos, nas próximas eleições. 
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Existe também outra razão para o oferecimentO desse beneficio ao povo 
carioca: é que índice do custo de vida no Rio tem_maior_tepercussão do que 
qualquer outro, no Pais, e como o feijão tem grande peso na composição dos 
preços a varejo, é conveniente veil.dê-lo a Cr$ 25,00 o quilo, puxando para 
baixo, artificialmente a inflação. 

Com uma cajadada, matar-se-iam dois coelhos: cortejava-se os cariocas, 
irredutível e vocacional mente oposicionistas e se daria uma .falsa idéia de que
da da taxa inflacionária. 

Acontece, entretanto, que as previsões do governo serão frustradas, pois, 
nem por ter feijão Preto barato à mesa, deixarão os cariocas de dividir-se en
tre os partidos de Oposição, deixando o PDS a ver navios. 

E qu~nto ao processo de apresentar ao povo números que representam 
apenas a inflação, oficial e, não, a real, é expediente que já não engana a nin
guém, pois quem vai às compras sente na própria carne os aumentos constan
tes e absurdos de todas as utilidades. 

No setor de serviços, o povo jâ não suporta as majorações sucessivas das 
tarifas, empresas estatais, cuja ineficiência administrativa pesa como tonela
das de chumbo sobre ombros dos usuários exaustos. 

O custo de vida está simplesmente insuportável, mas o MinistrO Delfim 
Netto, em recentes declarações, esta semana, à revista de grande circulação 
no País, garante-nos que a inflação. será estabilizada (não se sabe em que fai
xa ... ) em 1984, acenando-nos, assim, com uma promessa bem alentadora, 
apenas um pouco diversa de quem ptevia a reversão inflacionária a partir do 
segundo semestre deste ano ... 

Dentro de um quadro com essas cores, não serã o feijão preto a preços 
baratos, apenas em rápida temporada, que modificará a posição oposicionis
ta do carioca, angustiado pela pressão do encarecimento de tudo que o cerca; 
e nem o povo brasileiro, em geral, acreditará numa queda teórica da inflação, 
conflitiva com a realidade. 

Mas admitamos que, em tempos de abertura, o Governo possa tomar de
cisões demagógicas, desde que não cometa injustiça: contra certos segmentos 
da população brasileira muito mais carecidos de ajuda. 

Mas foi exatamente isso o que aconteceu com a importação do feijão 
preto para o abastecimento exclusivo do Rio de Janeiro, enquanto o Nordes
te paupérimo, perseguido por uma seca devastadora reduziu quase a zero a 
safra de grãos, cereais de leguminosas, enfrenta dificuldades crescentes para 
comprar feijão de corda entre CrS 60,00 a Cr$ 70,00. 

Os infelizes sertanejos nordestinos, que vêm sentindo o látego de irregu~ 
laridade climática há três anos- com dois invernos escassos em 1978 e 1979 
e urna seca em 1980- vêem-se na dolorosa contingência de pagar preços 
altíssimos por feijão maccassar velho e quase sempre atacado por gorgulhos, 
enquanto os cariocas saboreiam o feijão prCto a CrS 25,00 o quilo. 

Esta é uma distorção positivamente absurda que mostra como o Nordes
te é comum ente tratado de maneira fluid<f; à falta de uma filosofia económica 
conseqUente e harmónica do governo da União. 

Se houvesse sentido de unidade na política que visa pressupostamente a 
ajudar a região nordestina a vencer os fatores próprios, estruturais e conjun
turais, -que-entorpecem seu desenvolvimento, não teríamos certamente um 
tratamento cheio de contradições, como costuiiüf Ocorrer. 

Não se pode admitir que as autOridades do primeiro escalão governa
mental, especialmente o professor Delfim Netto, Ministro do Planejamento, 
desconheçam a situação aflitiva do Norde_ste no que taf.tge ao abastecimento 
alimentício, cujas perspectivas daqui para adiante são intranqUilizadoras. 

É fato notório que, na dieta pobre dos nordestinos, o feijão é prato obri
gatório, embora hoje venha fugindo de muitos lares humildes por seu preço 
proibitivo. 

Em tais condições, seria natural que o governo, ao autorizar a impor
tação de feijão preto, reservasse Uma cota para o Nordeste e que- repetimos 
- estâ comprando feijão de corda entre Cr$ 60,00 a Cr$ 70,00, prevendo-se a 
elevação do preço atê CrS 100,00 (pela escassez do produto), no fim do ano. 

O que isso representa corno gravame ·cruel para o sertanejo exaurido 
pode-se perfeitamente imaginar. 

O que não se pode entender nem aceitar é a insensibilidade dos tecnocra
tas do Governo diante da calamidade nordestina, totalmente ignorada no 
caso da importação do feijão preto. 

As lideranças empresariais e políticas, justamente indignadas por essa 
discriminação iníqua, Cstão -pleiteando do Governo Federal que destine uma 
parcela do feijão preto importado para o Nordeste. 

Se nos altos círculos administrativos da República a sensibilidade não ti~ 
ver entorpecido completamente, os apelos do Ceará serão atendidos, porre
presentarem uma reivindicação justa e de alto sentido social e humanitário. 

O SR- PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 2: 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer o9 655, de 1980), do Projeto de 
Lei do Senado n• 101, de 1980, do Senador Jorge Kalume, que 
acrescenta parâgrafos ao art. 607 do Código Civil- Lei n• 3.071, de 
1• de janeiro de 1916. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redacão final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei ·do Senado n"' 101, de 1980, que 
acrescenta parágrafos ao art. 607 do Código Civil- Lei n9 3.071, de 
I• de janeiro de 1916. 

O Congresso NaciOmil d~:reta: 
Art. 1• O art. 607 do Código Civil- Lei n• 3.071, de 1• de janeiro de 

1916, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

H§ 19 Na hipótese de ser o tesouro encontrado em áreas públi~ 
cas ou devolutas, inclusive na plataforma continental ou no mar ter
ritorial, pertencerá integralmente ao inventor. 

§ 29 No caso do parágrafo anterior, se os objetos encontrados 
forem considerados de interesse para a ciência ou para as artes, será 
exigida a hasta pública em caso de venda, cabendo a preferência, 
preço por preço, ao Poder Público." 

Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na datá de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em Contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 3: 

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1979 (n• 24/79, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Bãsico de 
Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a Jamairia 
Ãrabe Popular Socialista da Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de ju
nho de 1978, tendo 

PARECER, sob n• 656, de 1980, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação- do vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, de 

acordo com o art. 318 do Regimento Interno. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aprovado 

Redação do venC-ido para o tôí-no suplementar do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 27, de 1979 (n9 24/79, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a Jamairia Ára
be Popular Socialista da Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho 
de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação entre a 

República Federativa do Brasil e a Jamairia Ârabe Popular Socialista da 
Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho de 1978. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 36, 
de 1980 (n• 2.383/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a reversão, a Bento Luiz de 
Almeida Prado, do terreno que menciona, tendo 

PARECER FAVORÁVEL,sob n•647, de 1980, da Comissão: 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à sanção. 
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E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 36, DE 1980 
(N'>' 2.38.3/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a refersão, a Bento Luís de Almeida Prado, do terreno 
que menciona. 

O CongreSso" N'ãCiOOar-âCCrCta: 
Art. 1 q Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão, ao 

Sr. Bento Luís de Almeida Prado e sua mulher, D• Maria da Pureza de Al
meida Prado, do terreno com área de 6.400,00m2 (seis mil e quatrocentos me
tros quadrados), situado à margem direita da estrada que liga Itapecerica da 
Serra à Vila de M. Boi Guaçu, Bairro de Mombaça, Município de Itapecerica 
da Serra, Estado de São Paulo. doado à União atravé de Escritura Pública de 
30 de agosto de 1955, transcrita no Registro de Imóveis da Comarca da Cida
de e Estado de São Paulo, sob o n' 72.384, do Livro 3-BB, à fi. 4. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Item 5: 

Discussão, em tLirno úilico, -do Projeto de Resolução n9 72, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de 
seu Parecer n9 662, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a elevar em Cr$ 7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e qua
renta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e cin
qUenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos), o montante de 
sua dívida consolidada interna, tendo 

PARECER, sob n• 663, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade. 

Em discussão o proJetO, em turno único_~ 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pela trigésima nona vez ocupo a tribuna este ano, combatendo os em
préstimos aos Estados. 

Recife. Pois bem, quando saiu a autorização, Sr. Presidente, saiu para uma 
empresa do município do Recife, não foi para a sua Prefeitura. 

Vejam bem em quantas nós andamos; todos os pareceres fasvoráveis! O 
pedido foi para a Prefeitura_ do RCcife e a autorização ,fai para uma empresa 
da Prefeitura do Recife. Foi aprovado nas comissões. 

Sr. Presidente, tem muita gente que não está prestando atenção nisto. 
Por isto eu digo a V. Ex•: as cordinhas que nos vão· enforcar amanhãjâ estão 
enceradínhas, é só esperar o nosso pescoço; jã estão com o laço feito e é só es· 
perar para se enfiar o nosso pescoço e puxar. Porque isso é até uma falta de 
responsabilidade, Sr. Presidente. O pedido foi para uma entidade e, no fim, a 
Comissão aprovou para outra entidade. 

Tenho isto aqui, estou esperando a hora para trazer c: ler, para o Senado 
ouvir, o que está occorrendo com relação às Comissões. E ninguém toma co
nhecimento disso, porque, veio do Presidente da República, aqui passa tudo. 

Então, passo a denúncia- a V. Ex• Apurei, nos 11 projetes de que pedi vis
ta na Comissão de Constituição e Justiça, que em um deles veio o pedido do 
Senhor Presidente da República destinado à Prefeitura do Recife, e saiu da 
comissão a autorização para uma entidade da Prefeitura do Recife. 

Então, Sr. Pr6sidente, não estão ligando para coisa alguma; há uma ir
responsabilidade que já está compeando em muitos lugares. 

Já Ii o projeto, não vou dizer agora, porque me traz um certo arrepio de 
escrúpulo. Um projeto, Sr. Presidente, de um Governo do Estado ... 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Pois não. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- Pl)- Senador Dirceu Cardoso, a auto
rização saiu da Comissão de Constituição e Justiça para uma firma empreitei
ra? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não, não foi firma empreiteira; foi 
para UJ?a empresa. qa Prefeitura. Isso _eu não falei, isso não falei, isso não. 
Vou repetir a minha comunicação, a minha denúncia. O pedido veio para a 
Prefeitura do Recife, e quando passou para as Comissões: Comissão de Fi
nanças, etc. e foi para a Comissão de Justiça a autorização para uma empres;:t 
do Recife. Não é construtora. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Pois não. O aparte de V. Ex• me 
honra, porque V. Ex• é o Presidente da Comissão de Justiça. Antes deste projeto vir a plenário figurar na pauta dos nossos trabalhos, 

passou pela Comissão de Constituição e Justiça, onde tive oportunidade de 
pedir vista do mesmo para estudá-lo. O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA)- No momento o sou, com muita 

Após exame da matéria, Sr. Presidente, chego à seguinte conclusão: eu honra e pela deferência dos meus ilustres colegas. Mas desejava apenas pedir 
tenho combatido empréstimos a Estados, e alguns até da Bahia, que têm a V. Ex• que me desse um esclarecimento adicional. 
forçado as portas, os canceles do nosso plenário, solicitando dinheiro através O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -V. Exf vai me pe:-ririlfír: estamos 
da Presidência da República. Mas o presente projeto, Sr. Presidente, não se disc;utindo o projeto da Bahía. Quando chegar aqui o de Recife, então vamos 
destina a obras adiáveis, nem tampOUCO a obra suntuária; é um emp-réstimo 'discuti-lo. 
destinado à usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo. Portanto, é um investi"- Nobre Senador, desculpe-me. V. Ex• é o Presidente da Comissão de 
mento reprodutivo. Constituição e Justiça, e se recorda que, na sessão passada, pedi vista de II 

Estudei onze projetes de empréstimos; as anotações de todos, Sr. Presi- projetas, que V. Ex•, com bonomia e tolerância, me concedeu. 
dente, estão aqui, uma a uma, a começar pelo projeto de empréstimo a Pedra O Sr. Alo,Ysio Chaves (PDS- PA)- E regimental V. Ex• pedir vistas. 
do Cavalo, na Bahia. Portanto, há uns que se me afiguram projetes de em- . , . ~ . 
préstimos adiáveis, porque são empréstimos que aumentam o meio circulante, . O SR. DIRCEU _CARDOSO (ES)- P01s e, mas podia nao aceitar e 
do PaíS, são inflacionários-, sãO ~entra ·a pObreza, Sr. Presidente. Temos que ~ce1tou 11 pedidos de vistas. E eu disse que entregaria com 5 dias e assiin o 
dizer no Senado: são contra a pobreza, porque o Senado só se sensibilizará o IZ. 

dia em que o empréstimo for coriira a classe média ou a classe rica do País~ aí, O Sr. Aloysio Chaves (PDS.....:. PAf__: Eu cumpro o Regimento. A minha 
indagação é outra, nobre Senador. Apenas para o meu esclarecimento, a fim 
de que possa ajuizar sobre este assunto. Esta empresa a que V. Ex• se refere ê 
uma empresa privada ou é um ôrgão da ·administração indireta do Estado ou 
do Município? Porque a ELETRONORTE é uma -empresa. A administração 
indireta tem empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas se for da 
Prefeitura, é uma entidade da administração indireta; se for do Estado, pode
rã sê-lo também. Falando em empresa, V. Ex• dá a impressão de uma empre
sa privada e não de uma empresa públíca. Eu só desejaria este esclarecimento. 

o Senado arrepiará. Mas, enqUanto é contra a pobreza, ninguém presta 
atenção, ninguém estuda, e todos votam, como se estivéssemos num leito de 
rosas. 

Sr. Presidente, o projeto da Bahia é um empréstimo que se destina à Pe
dra do Cavalo, uma hidrelétrica no interior da Bahia, em construção, e, se 
bem que vultoso, é reprodutivo, é um empréstimo no valor de Cr$ 
7.146.536.851,44. 

Este é o empréstimo que o Senf10f-Presidente da RePública remeteu ao 
Senado, em data de 31 de julho, e que Comissão de Constituição e Justiça es
tudou ontem, porque ontem eu entreguei à Comissão de Constituição e Jus
tiça este projeto, de que tive vista. 
-----sr. Presidente, quero crer o seguinte: se eu tivesse força para tanto, dos 
11 projetas que tive nas mãos impedída pelo menos 9, perfeitamente adiáveis, 
pois são para obras suntuárias;--algumas obras faraônicas, só para empregar 
parte deste dinheiro com sentido eleitoreiro, de conquista de votos, em mu
nicípiOs e estados. 

Devo fazer uma denúncia aqui no Sena-do, e convoco o nobre Senador 
Bernardíno Viana para esta denúncia que vou fazer. Tenho em mãos- ouça 
o Senado o que eu apurei - um pedido de empréstimo do Senhor Presidente 
da República, capeando um pedido e um estudo de situação da Prefeitura do 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Esse esclarecimento vou deixar 
para o dia em que discutirmos o projeto a que estou me referindo. Não vou 
d_ax agora porque nã_o estamos discutindo esse projeto, nobre Senador: Presi
dente da Comissão de ConstituiÇãO e- Justiça e, de certa maneira, o equador 
jurídico desta Casa. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Muito obrigado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nobre Senador, o Governo pede 
um empréstimo para uma entidade, e o Senado Federal quer para outra. To
dos os exames, Sr. Presidente, todos os estudos foram feitos para aquela enti
dade e o Senado Federal, por sua conta própria, pelo seu alvitre, dá a outra 
empresa no mesmo pedido, atendendo o Senhor Presidente da Repó.blica, en-
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tão, o Senado Federal estâ de cabeça para baixo. Desculpem-me, os Srs. Se
nadores, mas pode ser empresa particular, estadual, paraC$tadual, paramili-
tar, do Exército, Marinha ou Aeronáutica... --

0 Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador, em que data tra
mitou esse processo, que V. Ex• está referindo, na Cõniissão de Constituição 
e Justiça? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Esse é um recurso meu. Essa infor· 
mação eu vou dar aqui na hora em que ler isto tudo. Se for mostrar a V. Ex• 
hoje ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - V. Ex• estã com o processo na 
mão. 

Senador. desde que a proposição esteja há m~is de 5 (cinco) dias em 
tramitação no Senado." 

Foi exatamente o que ocorreu: a proposição estava em andamento e on
tem foi votada, ex:atamente, pelo Plenário, a dispensa desse interstício; de 
modo que está perfeitamente dentro do posso Regimento, não foi ferido uma 
só vez o Regimento, nobre Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, não estou dizendo 
que o Regimento foi ferido. Aliâs, depois daquela sessão famosa do Congres
so Nacional em que o Regimento foi rasgado, cusPido e pisado, agora não hã 
mais Regimento. 

Regimento é para forçar a gente a cumpri-lo, mas o lado de lâ não é 
forçado a coisa alguma; a espada é deles, é da Maioria, o pescoço é nosso. A 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não estou. Nobre e ilustrado Presi- luta é assim: a espada é da Maioria, o pescoço ê nosso, nós entramos com o 
dente da Comissão de Constituiçã'o e Justiça, o proje-to que temos em mãos é pescoço, eles entram com a- espada. 
da uPedra do Cavalo", do Estado da Bahia; no momento estou fazendo refe- Depois que o Presidente permitiu aqueles abusos, aquelas violentações, 
rência ao projeto para Recife que o Presidente da República pediu, a Prefeitu- aquelas violações, daquela noite- não posso falar do Presidente, pois ele es
ra, também vindo ao Sr. Ministro da Fazenda, passou por parecer do Banco tá de luto, perdeu a Senhora sua mãe, ontem. Respeito o seu luto; mas depois 
Central, do Banco da Habitação e de outras entidades; finalmente, o Senhor que rasgou, pisou e cuspiu 0 Regimento ... 
Presidente da República encaminhou a mensagem ao Senado que, ao seu ai- Sr. Presidente, Srs. Senadores, V. Ex•s fiquem aprazados: vou trazer 
vedrio, modificou, ao invés de passar para a Prefeitura, deu para uma empre- para a discussão desses empréstimos de Recife, empréstimos em que o Senhor 
sa, no mesmo projeto. Presidente da República, através de um ofício assinado, V. Ex• pode buscar 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Quando isso ocorreu'? os alfarrábios, os Pareceres, as Comjssões e vai ver que saiu outra coisa na 
0 SR. DIRCEU CARDOSO (ES) _Não sei de cabeça. Nobre Senador, frente. Aquilo lá é uma máquina. Como n6s terilos a guitárra que produz di-

nheiro, lá ê uma guitarrinha. Então, aí sai Parecer na frente de toda a maneiestou chegando agora de viagem, vim porque me falaram que estava entrando ra. 
hoje este projeto, não podia vir, pois estava nO meu Estado. Estou discutindo 
somente o da Bahia, que ê o que estâ em pauta, ê o número 5. Se o que esta
mos comentando estiver aqui, temos que -pe-dir, em casa, os elementos. 

Sr. Presidente, é uma coisa louca, esses projetes vêm aos magotes: são 
três que entram hoje e que entraram, ontem, na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Para uma questão de ordem, Sr. Presidente. Gostaria que V. Ex• infor
masse se, depois do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, hâ algum 
prazo para a publicação desses pareceres. Mandei entregar, ontem, de ma
nhã, aqui, -porque estava no ineu Estado, e jâ está na pauta hoje. 

Requeiro a V. Ex• que informe ao Senador, que estâ com a palavra dis
cutindo, se os pareceres, depois de aprovados na Comissão -de Justiça, cum
prem algum interregno de prazos, de publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Nobre Senador, somente o 
prazo para publicação; o que foi atendido. Assim, correu dentro do nosso Re-
girnento. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Foi publicado hoje? Então queria 
que V. Ex• me passasse o Diário do Congresso que publica o parecer da Co
missão de Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - V. Ex• tem o avulso em 
mãos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Avulso é avulso,~ quero o Diário 
onde está publicado o parecer. Avulso não é publicação oficial. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra o nobre Se
nador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- O nobre Senador Dirceu Cardoso 
ou pede uma informação à Mesa e essajâ foi dada, ou solicita uma questão de 
ordem, citando o dispositivo regimental em que se baseia, que obriga a publi
cação no Diário do Congresso e não apenas no avulso, para que a Mesa possa 
resolvê-la também na forma regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Desejo informar ao nobre 
Senador Aloysio Chaves e ao nobre orador, que ontem foi votada_ a dispensa 
de interstício para o -requ-erimento. Está perfeitamente·dentro da ordem regi
mental. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Portariio, nobre S~nador Presiden
te da Comissão de Justiça, é obrigatória a publicação depois da decisão. Mas 
decidiram ontem e hoje já estâ aqui em paUta. Não sei, Sr. Presidente, se o Se
nado poderia fazer sessãO extraordinária ontem mesmo para publicar. Hâ 
forças maiores que comandam esta Casa além dos Senadores e dos aviões de 
carreira. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Senador, diz o art. 
313 do nosso Regimento: 

.. Art. 313. A dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos, para inclusão de matéria em Ordem do Dia, poderá ser 
concedida por deliberação do Plenário, a reqcieiimento de qualquer 

Sr. Presidente, o que houve foi o Seguinte: nós liberamos o interstício, 
que é a publicação. O Senado faz tudo para aprovar; tudo! A inflação está a·í 
pela hora da morte e ninguém pensa. Este é um empréstimo- e ouça o nobre 
Presidente da ComissãO- eu-o estudefe aos outros onze; dos onze que eu es
tudei, este é um dos que tenho que aprovar, porque é um empréstimo repro
dutivo, af sim, porque se não emprestar o prejuíZo é imenso, dispensam-se 
operários. E então, a tragédia social é imensa, porque é para uma hidrelétrica. 
Então, nós temos que conversar; mas hâ outros empréstimos para casinhas, 
meios-fios, chafarizes etc. 

Outra coiSa, Sr. Pre&dente, um pediu o empréstimo para uma coisa e fez 
outra e disso o Senado Oão tomoU conhecimento. Eu tenho esse projeto e vou 
trazê-lo aqui. 

Estou estudando, V. Ex• sabe, me deferiu a vista desses onze projetes. 
Não podía estar hoje aqui, mas vim. Entram três ou quatro aos magotes. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Tem o aparte V. Ex•, nobre Sena
dor José Lins. V. Ex~ já se está engatinhando para dar o aparte. 

O Sr. José Lins (PDS-- CE) __:.-Nobre Senador Dirceu Cardoso, desejo pa
rabenizar o Senado e a V. Ex• também. Eu acredito nos homens que estudam. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) ~ Eu estudei. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• adotou ~até hã pouco tempo uma 
posição de oposição formal aos empréstimos. Agora não. V. Ex• se deu ao 
trabalho de analisar o problema para votar conscientemente. Parabenizo V. 
Ex•. Essa é exatamente a posição que devemos assumir, se V. Ex• estâ estu
dando, iiitho certeza de que chegaremos a perceber a necessidade de ajudar 
esses Municípios: Quero mais uma vez parabenizar V. Ex•, ao Congresso Na
cional, ao Senado Fed_eral pela sua atitude l)pje_ assim. 

O-SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte. O elogio de V. 
Ex• me enaltece. Eu pediria a V. Ex• que me acompanhasse, mas pediria a V. 
Ex• que me acompanhasse também nos outros, elogiando os outros, contra os 
quais vou me levantar. 

Sr. Presidente, eu desejava ter poder, porque sou o único na Casa que lu
ta, combate e tem essa atitude agressiva contra empréstimos a Municípios e a 
Estados; sou eu. E porque sou independente, não tenho satisfação a dar a 
Partido, a Líder e a nada. Eu sou a minha consciência e não tenho satisfação 
a dar a ninguém. Estou tomando esta atitude que é uma marcha para o sumi
douro, mas consciente. Estou defendendo a pobreza, Sr. Presidente, que não 
encontra defensores·. Todos votam a favor desses empréstimos lã, no Rio 
Grande do Sul, em São Paulo, no Estado do Rio, no Paraná, em Minas e na 
Bahia esses empréstimos, mas isso está gravando e calcando o pessoal que 
vive de salário mínimo. CinqUenta e um por cento da população brasileira é 
gravada por esses empréstimos, porque desvaloriza o dinheiro e o dinheiro 
compra menos. 

Sr. Presidente, todas as vezes que o Senado votar um empréstimo desses, 
um empréstimo para uma obra perfeítamente adiável, que aumenta o nosso 
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meio de pagamento, à noite o operârió--dorme com cem cruzeiros sob o tra
vesseiro e a mão do Senado- é a mão do Senado- à noite rouba o dinheiro 
debaixo de seu travesseiro e devolve dos cem cruzeiros, dez a vinte cru~eiros, 
toda noite. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador, mesmo com a me
táfora, o verbo está muito mal empregado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Houve um grande pregador que 
dominou as multidões e pregava por parábolas. Pudesse eu pregar por pará
bolas! 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- V. Ex• faria um outro Sermão da 
Montanha. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Vou dizer mais a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha)
Nobre Senador, V. Ex• dispõe apenas de 2- minutos; como V. Ex• é o maior 
defensor de que se cumpra o Regimento, quero contar com a colaboração de 
V. Ex•. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não me fale em Regimento. V a. 
mos acabar em boa harmonia. Dentro de 2 rninutos vou concluir, mas nin
guém me fale em respeito ao Regimento, desde que o Presidente deixou aque
le tumu(to na Mesa e aque(a briga que parecia mais beirada de cais- ponta
pés, socos e nome feio era confete. Desde que houve aquilo, ninguém pode fa
lar em Regimento. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Então, permita-me mais um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS-- CE)- Não estou acreditando no que ouvi aqui 
ainda há pouco, a respeito da metâfora que V. Ex'" fez, com muita graça aliás, 
de que nós somos a espada ç_ a Oposição é o pescOÇo. Ninguém aqui 
cochichou-me que V. Ex", politicamente isolado, pode bem ser o carrasco. 
Não acredito. Não concordo de modo nenhum co.m isso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (E.S)- Quetn sou eu para ser càrrasco? 
Em matéria de poder, de fato é isso, a divisão de poder na Casa é isso: V. Ex•s 
são a espada, inflexível, afiada, de dois gumes, pontiaguda. E nós, a Minoria, 
o pescoço. Lutamos com o pescoço e V. Ex•s com a espada. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nós somos a espada; a Oposição, 
como V. Ex" diz, o pescoço. E V. Ex•, que é do Partido independente, o ver
dugo. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Mas eu sei que não o é. (Risos.) 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Se eu fosse o verdugo, essa maioria 
nós iríã.niOs reduzir a uns quatro ou cinco e o_s outros eu passaria pelas armas. 

O Sr. José Lins (PDS -CE) - Permita-me concluir. Tenho absoluta 
certeza ... 

O SR. DIRCEll CARDOSO (ES)- V. Ex• seria um dos poupados. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• não será o verdugo dessas pobres 
populações. O Estado do Rio Grande do Norte é um Estado pobre; Está pre· 
cisando de um empréstimo qtie--s-erã hoje submetido também a votação. O 
Metró de São Paulo servirá as grandes massas que precisam se deslocar para 
seus empregos. Peço a V. Ex• que analise, que continue estudando essas ques
tões com boa vontade. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Vou continuar a estudar. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Eu, igualmente. Estou terminando um 
estudo sobre o endividamento dos Estados e dos Municípios e prometo a V. 
Ex~ que trarei aqui a minha contribuição à análise, ao debate, ao nível alto, 
como V. Ex" costuma fazer. Muito obrigado a V. Ex". 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, antes de concluir, 
uma questão de ordem. Desejava que a Mesa inforrriasse quais os projetas de 
empréstimo para os quais nós já dispensamos interstíciós regimentais? Mande 
informar, por favor. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Os dois constantes da Or-
dem do Dia de hoje. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não são dois; são três. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - E mais dois aqui. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Só esse, não é? 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Só. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- No Expediente de hoje figurou al
gum? 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Figurou no Expediente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Quais os que figuraram no Expe
diente de hoje? 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Vou responder a V. Ex•. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Quero saber para prevenir ama
nhã, com a bateria. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Foram lidos pelo Sr. !•
Secretário: 

ReqUerimento n'1 380 que, "autoriza a contratar uma operação de crédito 
para atender ao Hospita( Municipã.( Henrique Lage." 

Requerimento n9 381, que .. autoriza o Governo do Estado do Rio Gran
de do Norte a elevar em 60 mHhões de cruzeiros o montante de sua dívida 
consolidada.•• 

Requerimento n9 382, que 41autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, 
Bahia- exatamente o que V. Ex•lê- a elevar o montante de sua dívida con
solidada em 273 bilhões de cruzeiros". 

Requerimento nli 383~ que "autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro a realizar empréstimo externo de 20 bilhões de dólares". 

São estes que foram lidos para figurar na Ordem do Dia da próxima ses~ 
são. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Três hoje, quatro amanhã... e vai 
nesse crescendo. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - E, se for realizada Sessão 
Extraordinária, serão apreciados ainda hoje. 

Agora, nobre Senador, peço a V. Ex' que conclua. 

OSR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Concluo, Sr. Presidente. Não vou 
obstruir, pelo contrário, sou favorável. V. Ex• poderia até conceder-me mais 
alguns minutos. Se o Presidente da Casa estivesse aL. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O Senador Lázaro Barboza 
está com um o(ho no relógio e outro na Presidência. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas, Sr. Presidente se, ainda temos 
três projetas, e vou discutir tOdos os três. 

A este, Sr. Presidente, sou favorável. 
Trata-se, portanto, de um empréstimo, de natureza reprodutiva, para as 

obras da Hidrdétrica da Pedra do Cava(o. Paralisá-las é um crime, porque é 
uma obra de eletricidade, é energia, é vitalização que vai dar o Estado da 
Bahia, e não podemos ser contra. Aí está certo. Não é obra suntuária, é obra 
necessária, é- obra que o Brasil precisa. 

Portanto, Sr. Presidente, estou favorável, pela primeira vez. Esta é a 39f 
vez que combato esses empréstimos.·Sou favorável ao empréstimo ao Estado 
da Bahia, empréstimo que tenho combatido, aqui, em várias oportunidades. 
Mas, desta feita sou favorável. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Continua em discussão o 
projeto. (Pausa,) Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro encerra
da a discussão. 

Em ~atação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vaí à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 72, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar, em Cr$ 
7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, qui~ 
nhentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e qua~ 
renta e quatro centavos), o montante de sua divida consolidada inter~ 
na. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Ê o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 29 da Reso

lução n'i' 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~ado a ele
var, em CrS 7.146.536,851,44 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, 
quinhentos e trinta e seis mil; oitocentos e cinqUenta e um cruzeiros e quaren
ta e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar.um empréstimo de igual valor,junto ao Banco de Desen
vo(vimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação- BNH- destinado ao financiamento da 
implantação de projeto para construção e aproveitamento da Barragem de 
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Pedra do Cavalo, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor ria- data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 6: 

DiscüSsão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 73, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusiio de 
s~u Parecer n'? 664, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte a elevar ern CrS 144.000.000,00 (cento e qua
renta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con-
solidada, lendo ~ 

PARECER, sob n' 665, de 1980, da Comissão: 
- de Cons_tit_ui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

Em discussão_-Q projeto, em turno único. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O segundo empréstimo da pauta da Ordem do Dia de hoje diz respeito à 
construção do_ Centro Administrativo de Natal. . 

Sr. Presidente, é uma obra adiável o Centro Administrativo de Natal. É 
uma obra que pode ser útil, mas é adiável. Mais necessário do que essa obra é 
o combate à inflação. Ê isto, Sr. Presidente, que está sendo desobservado pelo 
Senado. O Senado n-ão está atento à inflação que está nos garroteando aos 
poucos. 

Sr. Presidente, estou vindo do interior do meu Estado. Lã, pessoas da 
classe média -já não quero comentar a classe operária, mas a classe média 
- disseram-me que, com os vencimentos que percebem, este mês tiveram um 
baque incontrolável. Todos aqueles assalariados deste País, que vivem, por
tanto, de vencimentos mensais, aqueles que vivem de 20 ou 30 salários míni
mos para cima, sentiram o constrangimento financeiro ocasionado pela in
flação, pelo baixo poder aquisitivo do nosso próprio dinheiro. E aqueles que 
estão abaixo de nós, Sr. Presidente, estão desesperados. 

Aqui nós temos o projeto que autoriza o Governo do Rio Grande do 
Norte a elevar em 144 milhões de cruzeiros o montante da sua dívida consoli
dada, para a conclusão das obras do Centro Administrativo do Estado, em 
implantação na cidade de Natal. Essas obras podem ser concluídas no ano 
que vem, não tem importância alguma. 

Mas, o Governo do Rio Grande do Norte pede 144 milhões de cruzeiros 
para esse Centro Administrativo. 

Sr. Presidente, da masSa de pedidos de empréstimos que a Corriissão de 
Constituição e Justiça aprovou ajato na sessão de ontem, há projetes com a 
seguinte característica --chamo a atenção do -ilustre- Líder da Maioria na 
Casa- hã projetas em que a margem de poupança, através dos estudos que o 
Banco Central fez, é negativa, quer dizer, não podem pagar, não vão pagar 
nunca, vão sacrificai futUros Governadores. Não é o caso aqui, estou citando 
um exemplo. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Permite V. Ex• um aparte?-( As
sentimento do orador.) - Meu ilustre Senador Dirceu Cardoso, quando a 
margem de poupança é insuficiente à amortização do empréstimo, geralmen
te se levam em conta r ·restações que vão ser pagas pelo usuário. Se é meio
fio ou calçamento, os 1. ·es de um lado e de outro pagam 2/3 e a Prefei
tura somente pagaria 1/3. Nesse caso, a poupança-pode ser inferior à amorti
zação do empréstimo. Por exemplo: pela implantação de serviços de sanea
mento, onde há esgotos, vai-se cobrar, também, a taxa de esgoto. E nesse caso 
a poupança também pode ser inferfor à prestação e há também, o caso, por 
exemplo, de implantação de serviço de água. No caso que V. Ex• se refP.riu há 
pouco, do Centro Administrativo, pode-se levar em consideração, também, o 
aluguel que o Estado do Rio Grande do_ Norte vem pagando aos proprie
tários dos prédios por ele ocupado e, então, neste caso também poderia ser in
ferior a poupança. Tivemos aquí- e eu queria.- cTúiinar a atenção de V. Ex•
uma reunião com os funcionários do Banco Central, e da qual participaram 
os Senadores José Richa, Milton Cabral, José Lins e eu. Tivemos uma reu
nião com os fuil.êionârios dO Banco Central e determinamos alguns critérios 
porque estávamos temendo que pudéssemos estar deferindo empréstimos 
fora das normas regulamentares, ou causando inclusive risco a uma decisão 
do Seriado. Então fizemos esta reunião e, dentro desses parâmetros, fixamos 
critérios que estão sendo obedecidos. Gostaría muito, inclusive V. Ex• que é 
um dos Senadores mais interessados no assunto, que V. Ex• mantivesse can
tata com os Senadores Milton Cabral, José Richa e José Lins que estão cien
tes dessas deliberações que foram tomadas junto aos funcionários do Banco 
Central, designados pela Presidência daquele Banco. Agradeço a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex• Mas 
devo dizer-lhe o seguinte: quando a ~argem de segurança é negativa,, em um 
estudo do Banco Central, o processo foge às resoluções do Senado. O Senado 
manda emprestar, então, por conta própria. O Banco Central, quando é favo
rável diz: "Somos favoráveis ao empréstimo". Mas quando não é favorâvel, 
diz: "Encaminho à consideração do Sr. Presidente da República" e o Senhor 
Presidente da República remete ao Senado. 

Estas é que têm sido as decisões do Banco Central. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Um esclarecimento. A Constituição pre· 
vê- e V. Ex• sabe disso, é claro- que só o Congresso autoriza os emprésti
mos aos Estados. O Poder Executivo simplesmente informa, não opina sobre 
se o Congresso deve ou não aprovar. Mas, como o Congresso estabeleceu 
normas dentro das quais deve aprovar ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Existem duas resoluções. 

O Sr. José Lins (PDS -CE) - O Poder Executivo simplesmente infor
ma está em conta essas normas que o Congresso se impôs. Não cabe ao Poder 
Executivo orientar o Poder Legislativo. Simplesmente ele informa o resultado 
de uma análise, sem opinar se deve ou não ser aprovado, se são favoráveis ou 
não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Agradeço o aparte de V. Ex• 
Mas, Sr, Presidente, quando entrei no Senado estava desprevenido; não 

sabia que seriam três hoje, os projetas a serem discutidos, e não trouxe ele
mentos. Mas devo dizer a V. EX~ que, quando o projeto se encaixa nas Reso
luções do Senado, então, o Banco Central aprova, já manda a sua aprovação. 
Agora, quando é negativa a margem de poupança do Estado ou da entidade 
que pede o empréstimO, então ele remete à consideração do Presidente. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• tem razão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Ah! então talvez V. Ex• não se te
nha dado ao trabalho de ler. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- O Banco verifica se o empréstimo cum
pre as exigências do Cof!gresso, e certamente informa se assume ou não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço a V. Ex• Agora sim, V. 
Ex• é um Líder de Maioria; não está com paixão, não está querendo empres
tar à outrance. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Não. Longe de mim tal atitude. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Fico satisfeito. V. Ex• estã colabo· 
rando e estou até estranhando m_uito V. Ex• Não sei o que houve com a Maio
ria ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não, não. V. Ex• não deve estranhar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agora mesmo estâ de acordo comi· 
go. Agora jã está dizendo outra vez. Estou até estranhando. 

O Sr. José Lins (PDS - CE)- V. Ex• me desculpe, mas eu tenho o 
maior respeito por V. Ex• e pela verdade. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, V. Ex• vai me per· 
doar, mas quero prestar uma homenagem a um colega que está do outro lado, 
mas com mágoa no meu coração, potque foi um batalhador na mesma trin
cheira. Nós amarramos a ponta da camisa um no outro e lutamos, aqui, jun
tos contra esses empréstimos. E o representante do Estado que V. Ex• tam
bém honra representando, o Estado de Mato Grosso, o nosso Senador Vai
don Varjão, que o Senado se despediu dele com ternura, com homenagem ao 
que ele significou para n6s durante esse tempo; um étimo representante de 
Mato Grosso, um autêntico representante de Mato Grosso. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Muito bem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -~Não posso desejar mais felicidade 
para ele, porque se desejasse muitas felicidades para ele comprometeria até a 
segurança pessoal de V. Ex~ Neste caso, apenas registro aqui o ótimo compa
nheiro que ele foi durante esse tempo. Praza aos céus que V. Ex• dê outra 
oportunidade para que ele aqui volte a representar alta, condigna e brilhante
mente o Estado de Mato Grosso. 

Mas, Sr. Presidente, voltando ao Projeto em discussão, trata-se de auto
rizar o (!overno do Estadá do Rio Grande do Norte a elevar em 144 milhões 
de cruzeiros o montante de sua dívida consolidada. Sem demais conside
rações. Acho que é uma obra adiável. O nobre Senador Dinarie Mariz me pe
diu que apoiasse a matéria. Mas, como? Ou eu tenho um princípio ou não. 



4550 Sexta~reira ll DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (5eção II) Setembro de 1980 

Quando temos um princípio hã mal~estar com o colega,com governadores 
que nos pedem, <;IG· 

O Sr. José Llns (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Com prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Vou fazer o mesmo apelo que o nobre 
Senador Dinarte Mariz fez, nobre Senãdor, porque sou eu o Relator deste 
Projeto. A Página dois, do parecer, V. Ex• poderá ler esse parâgrafo que pare~ 
ce ser muito importante. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Estã na pãgina dois e qual é o item? 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Item seis. Lerei: 

une outra parte, considerando todo o endividamento do referi
do Estado (Intra + extralimite + operação em tramitação + ope~ 
ração sob exame) ainda assim ele ficaria contido nos parâmetros do 
art. 2• da Resolução n• 62/75, do Senado Federal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex•. Mas 
como, Sr. Presidente? De acordo com meus princípios isso vai de encontro à 
solicitação de colegas. Quem mantém princípios. Sr. Presidente, é homem ás
pero, arenoso espinhoso.~ como mandacarú, Sr. Presidente; não dâ sombra 
e ninguém pode encostar, porque ele tem espinho. Homem de princípio é isto. 

Continuo homem de princípio. Quero marchar até o meu fim. Cumpro, 
hoje, 40 vezes a minha posição no Senado contra os empréstimos. Trinta e 
nove, falei ainda há pouco. Esse é a quadragêsima. 

Desejava, Sr. Presidente, ter força e poder, ter força, por exemplo, como 
o nosso inolvidável Petain, na Batalha de Verdun, na França. Quando os ale
mães avançavam sobre a França, mas não podiam passar aquele ponto, em 
Verdurn quando ele disse: "On ne passe pas". "Eles não passam". E eles não 
passaram, Sr. Presidente. Morreram milhões de cada lado, morreram milhões 
de franceses na guerra das trincheiras e morreram milhões dos soldados do 
exércitO alemão. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não vale a pena matar tanta gente, Sr. 
Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas, só queria uma coisa, Sr. Pre· 
sidente, para que isto possa passar, a nobre Liderança do PDS convoque to
dos os seus maiorais, convoque todos os seus caciques, rufe os seus tambores 
e os seus maracás, convoque-os aqui para responsabilizâ~los perante à His~ 
tória, para saber aqueles que aprovaram os empréstimos, na hora em que 
urna inflação nos garroteia, nos ameaça, nos coloca na ponta. 

Sr. Presidente, ouvi de Senadores da Maioria, que visitaram o Nordeste, 
e quero citar este fato para a bancada de populares que nos ouve- há 15 ou 
20 dias, e lá encontraram crianças, crianças que não são os nossos filhos, mas 
são filhos de brasileiros também, cortando o xique~xique, que é urna palma 
espinhosa, queimando os espinhos do xiquexique e fazendo uma farinha da~ 
quele resíduo e comendo aquela farinha, porque não têm farinha de trigo e 
não têm farínha de mandioca. Em nome desses, que não vêem aqui, Sr. Presi~ 
dente, que estão morrendo de fome lâ, levanto-me aqui. Todo o dinheiro jo
gado nessas obras que podem ser adiadas, aumentam os meios de pagamento, 
influem no valor do nosso dinheiro, desvaloriza o nosso dinheiro. 

O Sr. José Lins (PDS -CE) -Senador Dirceu Cardoso, permita-me 
mas um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Acho que V. Ex• tocou num ponto mui· 
to sensível do Nordeste. Estamos, há 3 anos, com seca, a falta de emprego é 
grande, o Governo estã fazendo um grande esforço ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - E apoio a obra de assistência do 
Governo. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E V. Ex• sabe que esses recursos vão 
criar empregos no Nordeste, vão alimentar essas crianças a que V. Ex• se refe
re. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Essas crianças são do interior. Esse 
empréstimo aqui é para Natal. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - O esforço que estamos fazendo para 
construir obras, para criar empregos, é muito grande. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - V. Ex• viu as crianças comendo 
aquela farinha! Comem, Sr. Presidente, incham o estômago, e no dia seguinte 
as pernas ficam m·ais inchadas. Comem a farinha feita do xiquexique, a perna 
incha, ê a rejeiçã? orgânica, mas comem -para-engambelar o estômago, cciino 
se tivessem comido alguma coisa. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Faço um apelo a V. Ex• para não negar 
esses recursos. Eles vão ajudar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Só nesta sessão. V. Ex• convoque 
os seus caciques. V. Ex• que ê o pagé dessa tribo, hoje omissa, convoque seus 
caciques, bata os rnaracãs, traga-os para o plenário, e eles então votem. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) -Só assim V. Ex• cederã os empregos. 
Não posso mudar a consciência de V. Ex•. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nobre Senador, este pedido entrou 
quando, aqui no Senado? Não entrou hoje. Este pedido entrou, Sr. Presiden
te, em 8 de julho. Nós estamos em 1 I de setembro. Num mês e três dias arran
car um empréstimo do Senado. 

Sr. Presidente, um homem cuja amizade para mim é um encantamento, 
um homem firme, autêntico, corajoso, patriota, estudioso, tem todas as quali~ 
dades, só tem uma qualidade negativa, defende o Governo de qualquer jeito; 
só este defeito. O resto, todas as qualidades magníficas de um Líder, de um 
chefe, de um Senador ele possui. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Continua em discussão o pro
jeto. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerraM 
da. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Sr. Presidente, peço verificação da 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Vai ser procedida a verifi
cação solicitada. 

A Presidência irá suspender a sessão, por alguns minutos, a fim de aguarM 
dar a chegada ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabi
netes. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 55 minutos, a sessão é reaberta às I 7 ho
ras.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Estã reaberta a sessão. Sendo 
evidente a falta de quorum, em plenário, a Presidência se dispensa de proceder 
à verificação requerida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 

A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 74, de 
I 980 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de 
seu Parecer n9 666, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a realizar operação de emprêstimo externo, no valor de 
US$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares) destinado à Com
panhia do Metropolitano de São Paulo, tendo 

PARECER, sob n• 667, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciM 

dade, com voto vencido do Senador Leite Chaves. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão, ficando a votação 

adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 8: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
339, de 1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a ex
tinçã() da enfiteuse d~ bens públicos e particulares, e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici~ 

dade e, no mérito, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 384, DE 1980 

Nos termos do art. 3_10, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 339, de 1978, constante 
do item n9 8 da Ordem do Dia~ a fim de ser feita na sessão de 1" de outubro de 
1980. 

Sala das Sessões, II de setembro de 1980.- Jarbas Passarinho. 
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O S~.,PRESIDENTE (Gastão MUller)- Não havendo quorum para de
liberação, deixa de ser submetido a votos o requerimentO; que vem de1ser lido, 
ficando sobrestada a discussão da matêria. 

O SR. PRE,SIDENTE (Gastão MUller) - Item 9: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
49, de 1980, do Senador Amaral Furlan, que revoga a letra e, do pa
rágrafo único do artigo 16, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 634 e 635, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e JuStiça, peta: Coristitucionalidade~juridici

dade e, no mérito, favorável, com voto vencido do-s Senadores 
Helvídio Nunes e Bernardino Viana; e 

-de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Sena-
dor Jutahy Magalhães. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havyndo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitiVamente aprOVado, 

nos termos do art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 49, DE 1980 

Revoga a letra "e" do parágrafo único do art. 16 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 ê revogada a alínea e do parágrafo único do art. 16 da Consoli

dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de 
maio de 1943, retificada para e a atual letra f. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 10: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitu
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n9 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revo
gando a legislação que declarou municípios brasileiros como áreas de 
interesse da segurança nacional, tendo 

PARECER, sob n9 653, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstituCionalidade, com 

voto vencido do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em sepa
rado, dos Senadores Nelson Carneiro e Lázaro Barboza. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 385, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1980, constante do 
item n9 IO da Ordem do Dia, a fim de que seja encaminhado ao reexame da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1980. - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Não havendo número, em 
plenãrio, para votação do requerimento que acaba de ser lido, fica sobrestada 
a votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Esgotada a matêria constante 
da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. 
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte dis

curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
No dia de ontem, eu pretendia ocupar a tribuna para tratar de um 

problema da maior gravidade que se desenrolou em Goiãnia, capital do meu 
Estado. A Casa é testemunha, e V. Exf. também, de que tivemos ontem uma 
das sessões mais concorridas, com a presença constante dos Uderes na Tribu
na, o que impediu o meu pronunciamento. 

Venho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, manifestar o -irieii protesto mais 
veemente diante das arbitrariedades cometidas pela Polícia do meu Estado, 
contra estudantes e professores que deflagraram, no País inteiro, um movi
mento de paralisação das atividades escolares, por três dias, protestando con~ 
tra a falta de alocação de recursos para a educação. 

Professores e alunos, em Goiânia, achavam-se numa manifestação pací
fica, às portas da universidade. E numa atitude incompreensível - e eu diria 
até, Sr. Presidente, altamente provocativa - entende o Secretãrio de Segu
rança Pública de interditar a Praça Universitária. Para lã mandou cerca de 
500 policiaís, segundo noticfóU-a Imprensa, armados de cassetetes elétricos, 

de bombas, de cachorros amestrados, e transformaram ·a Praça Universitária 
numa praça militarmente ocupada. 

Faziam isto a fim de iinpedir que Professores e alunos cántinuassem a 
~\la manifestação pacífica, pretendendo Que uns e 9utros se mantivessem pura 
e simplesmente circunscritos ao espaço físico do prédio éSColar. 

Como é. evidente, Sr. Presidente, que isto era impossível, estudantes e 
Professores, tendo a praça ocupada e não tendo condições de ali permã.necer, 
tentaram sair às ruas. Saíram pouco além da praça, e bastou isso para que um 
'"show" de violência se abatesse contra Professores e estudantes, como se eles 
ali estivessem em uma atitude provocativa, quando o Pais inteiro sabe que o 
movimento nacional que se esboça neste instante, de Professores e estudantes, 
pela melhoria da qualidade do ensino e pela alocação de recursos ao ensino é, 
na realidade, um movimento justo. 

A grande verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que, neste País, o 
povo pobre e humilde está praticamente impedido de estudar, de penetrar nos 
umbrais de uma univers-idade, de fazer até mesmo o curso secundário, dada a 
enorme deficiência do nosso sistema educacional. 

Enquanto outros países do mundo, infinitamente menores que o Brasil, 
alocam 15, 20, 30% para a educação, no Brasil aloca-se a quantia irrisória de 
cerca de 3 a 4% ao ano, e nós estamos vendo o ensino, e sobretudo o ensino 
universitário, ser niveladO por baixo, sem ne:r;1huma providência das autorida~ 
des responsáveiS pelo setor, sem nenhuma atenção do Governo. 

Foi lamentável o que aconteceu em Goiânia. Não havia, Sr. Presidente, 
nenhum motivo que justificasse o show de pancadarias e de violência desen
cadeado contra estudantes e Professores, como se fossem inimigos da Pátria. 
E o resultado foram jornalistas agredidos, com fraturas, jornalistas que lá es
tavam no seu dever de informar a opinião pública do País do que estava acon
tecendo; foram estudantes espancados, Sr. Presidente, sem que houvesse 
qualquer atitude provocativa. 

Quando se montou o apa:rato policial, os estudantes pacificamente 
assentaram-se na relva, alguns até se deitaram na grama, mas a fúria com que 
as tropas militares investiram contra eles foi uma coisa indescritível. Aliás, a 
própria televisão mostrou para o País inteiro parte das cenas de violência, 
com as quais, Sr. Presidente, nenhum homem de formação democrática pode 
concordar. Representante de Goiás, nesta Casa, eu-não poderia fazer silêncio 
sobre um problema dessa gravidade. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- PermitC V. Ex'" um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOSA (PMDB- GO)- Ouço o eminente cole
ga de representação, o nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Meu prezado companheiro 
Senador Lázaro Barboza·;· o nosso repúdio veemente às violências cometidas 
pela Polícia Militar contra pacíficos estudantes e professores universitários 
em nosso Estado, máxime, na capital, a cidade Ue Goiânia, deveria, como 
bem o disse V. Ex'", ter sido registrado ontem. Na impossibilidade, fazemos 
hoje. Quero, à sua voz, associar a minha nesse repúdio total e veemente con
tra a tos de barbárie cometidos por policiais preparados para a violência e es
pancamentos. O pior disso tudo é que o Secretário de Segurança Públia, o 
Tenénte~Coronel Herbert de Bastos Curado, diz hoje pela imprensa que con
tinua preparando cães amestrados para lançá-los aos professores e estudantes 
da capital do nosso Estado, se tentarem uma passeata pacífica pelo centro, 
manifestação que é assegurada, inclusive, por todos os dispositivos constitu
cionais deste País, mesmo pela Carta outorgada, imposta pelaJunta Militar 
de 1969. De modo que quero também, nesse instante, do mesmo modo que o 
faz V. Ex'", apresentar também a minha solidariedade ao movimento nacional 
de professores e estudantes universitários: pela melhoria da qualidade de ensi
no, pela alocação de novos recursos âs nossas universidades, que estão em 
gravíssima crise e que representam hoje, sem dúvia alguma, o Ponto alto da 
crise nacional, da crise brãsileira. Registro, no meu aparte, o meu repúdio e, 
ao mesmo tempo, sou lamentavelmente obrigado a dizer, através deste aparte 
rápido, que nada disso é novídade. A ideologia golberiana justifica isso tudo, 
a intelectualóide ideologia golberiana justifica esse tratamento às massas in~ 
formes. Aliás, hoje, pela manhã, ouvimos, na CPI da Violência, o depoimen
to do ex-Secretãrio de Segurança do Estado de São Paulo, o atual Deputado 
Federal, Erasmo Dias, em que S. Ex'" disse textualmente e repetiu várias ve
zes: .. Contra a massa informe só mesmo a bomba e o jato d'água. Essa é a fi
losofia .. Obrigado a V. Ex'" 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Agradeço ao aparte 
de V. Ex•, Sr. Senador Henrique Santillo, e tinha certeza de que V. Ex'", real
mente, como eu, gostaria de ontem ter tratado deste tema aqui, só não o fa
zendo porque, ontem, o noss·o Expediente foi brilhantemente ocupado pela 
presença constante dos Líderes partidários na tribuna. E V. Exf. disse bem: 
não é novidade. Ao longo destes 16 anos, a nossa juventude, sobretudo aju-
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ventude, foi mantida silenciada, como a própria Nação se viu silenciada pela 
força que passou a governar o País. E, no instante em que a Nação inteira 
luta para reencontrar.-se com o Estado de Direito, a presença e a atuação de 
tropas policiais, impedindo a manifestação pacífica de professores e estudan
tes que protestam pela má qualidade do ensino e pela falta de recursos, só 
pode ser vista como um fruto da óptica distorcida daqueles que não toleram e 
não satiem conviver com a democracia. 

Sr. Presidente, não vou me demorar na tribuna. Sei que outros eminentes 
colegas pretendem falar; o eminente Senador Jaison Barreto tem questões im
portantes a tratará neSta Casa; o nobre Senador Franco Montara pretende 
também fazer um discurso importante nesta tarde. E vou concluir, Sr. Presi
dente ... 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador, permite-me, 
antes de concluir, um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Com o maior prazer. 

O Sr: Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador Lãzaro Bar
boza, não posso deixar de participã.i"-da sua fala, lembrando que, hoje, mo
dernamente, a educação compõe jâ o quarto elemento da produção. 

A velha divisão clãssica da economia política, de que a produÇão se cons
tituía de 3 elementos, a terra, o capital e o homem, hoje admite uma nova 
componente, a educação. E, foi em razão do investimento maciço na edu
cação, pagando bem a professores, instrumentalizando a educação, que o Ja
pão, que a Alemanha, e todos os pOvoS superdesenvolvidos desfrutam do pa
tamar hegemônico. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) Muito bem! 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Infelizmente, essa visão dis
torcida da nossa política nacional não entende que ê preciso investir na edu
cação maciçamente. 

O GOverno japonês, no início do século, Chegou a sua dívida externa de 2 
bilhões de dólares. Noventa por cento dessa dívida era representada por bol
sas de estudo, de estudantes japoneses nos Estados Unidos e espalhados pela 
Europa. Vejam, portanto, que esse investimento é importante, hoje consti
tuindo na nação, fator da-produção, juntamente com a terra, o capital e o tra
balho. Coloco-me inteiramente a6 lado do seu discurso, solidãrio, repudian
do essa atitude pretoriana de um Governo que não entende, não tem nenhu
ma visão panorâmica do futuro econômico do mundo e deste Brasil. Muito 
obrigado, nobre Senador. 

O SR. LÁZARO BARB~OZA (PMDB - GO)- Eu é gue agradeço o 
privilêgio de ter tido o aparte ilustre de V. Exf, que-lembra tei o-Japão, no co
meço do século, passado a dar urna prioridade absoluta à educação. E, logo 
após a segunda Guerra Mundial, em que o Japão saiu dela destroçado, ele 
chegou ao ponto de alocar 50% de seus recursos para a educação. E, hoje, 
emerge uma das maiores potências ecõõôrtikaS do mundo, tendo, sobretudo, 
corno fato r preponderante dessa riqueza e desse índice de desenvolvimento, o 
padrão educacional do povo japonês. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Ouço o eminente Sena

dor Agenor Maria, para em seguida concluir, Sr. Presidente. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Lázaro Barboza, 
congratulo-me com V. Ex• pelo oportuno discurso que está fazendo na tarde 
de hoje. E devo lembrar que o paradoxal de tudo isso é que, em Brasília, os 
colégios noturnos pagos, pelo povo qu-e-trabalha, hoje,jã cobram uma impor
tância mensal superior a 3 mil crUzeiros. 

O universitário está pagahdO, aqui, em Brasília, uma importância supe
rior ao salârio mínimo do Rio Granãe do Norte. Aqueles que possuem colé
gio Cm Brasília, que vendem ensino, que vendem educação, estão ganhando o 
que querem. Cobram o que querem do aluno, pagam o que querem ao profes
sor, e não há, até hoje, não houve, nada para coibir esse abuso indiscriminado 
contra aqueles que querem estudar no Brasil. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB -GO)- Agradeço o aparte do 
eminente Senador Agenor Maria e concluo, Sr. Presidente, manifestando, re
petindo, aliás, a manifestação, que fiz na fase vestibUlar do meu discurso, de 
repúdio a essa atitude que não constrói, que-rlão abre caminhos para a pacifi
cação, que fiz na fase vestibular do meu discurso, de repúdio a essa atitude 
que não constrói, que não abre caminhos para a pacificação da Nação brasi
leira, que não condiz com o nosso atual estágio de civilização. Antes de tratar 
a juventude com pancadaria, com as investidas de cães amestrad_os e soldados 
a cavalo, Sr. Presidente, show de cassetetes e de bombas, melhor seria 
entendê-la e oferecer-lhe a oportunidade de estudar, de se preparar, para que, 

então, possamos erguer sobre os ombros deste País, no futuro, um Pais mais 
próspero, um País mais livre e mais digno dos seus filhos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente (muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao~ nobre 
Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nossa vinda, hoje, a esta tribuna, quebra um silêncio_ intencional a que 
nos impuséramos desde o início do ano em curso, em relação aos grandes te
Irias polífi6os nacionais ou internacionais. 

Foi um comportamento de espera e reflexão, em termos parlamentares, 
que perseguia dois escopos definidos: de um lado, queríamos aproveitar a 
fresta que se abria para estimular, nas bases, a mobilização de massas capaz 
de alargar a precariedade das aberturas e organizar setores da população ca
pazes de pressionar contra possíveis retrocessos. Ainda nesse escopo, quería
mos, ao mesmo tempo, auscultar~ opinião pública em sua fonte original, nos 
diversos recantos do nosso Estado, para verificar o nível de assimilação de 
pronunciamentos anteriores: conferif-lhes a eficiência ou corrigir o riosso cur-
so. 
, Em segundo lugar, tal silêncio, no âmbito do Parlamento, visava a adap
tar a retina à mudança de iluminação do cenário po~ítico, R:fastando-nos para, 
à distância, abarcarmos maior campo visual sobre os desdobramentos que, 
necessariamente, se dariam no comportamento dos estratos políticos, trazen~ 
do à tona as inclinações individuais e tendências mais profundas, quando ces
sasse a coerção da fidelidade partidâria e se abrandasse a necessidade tática 
do monolitismo bipartidário. 

Devo dizer, com satisfação, que tais observações e reflexões confirma .. 
ram nossas expectativas. De um lado, no conta to direto com a população, ve
rificamos uma enorme disposição oposicionista, fatigada do modelo e ansiosa 
por transformações sociais. De outro lado, contemplados à distância, os es~ 
tratos oposicionistas apresentavam um quadro de reagrupamento, com con
densações e rarefações de grupos que punham em questão as necessidades so~ 
cials, muitas vezes em furição do ascenso de interesse individuais menores. 

As tendências individuais mais profundas vieram à tona ao nível do discurso 
e da ação política, que se expressaram no oportunismo de alguns, na traição 
de outros, na hesitação de terceiros e no carreirisrno de muitos, cujo desagua
douro comum e natural acabou sendo o adesismo de inúmeras nuances, ora 
na forma, ora no conteúdo. 

Não podemos ignorar - e nem mesmo deixar de compreender - que 
essa dubiedade tem seu nutriente no temor, seja da rebelião popular, a cada 
dia mais iminente, seja no do golpe de estado, que também tem seus cultores. 

Trata-se de uma insuficiência psicológica que gradua o adesismo, da re
signação à colaboração, de acordo com a intensidade do tónus afetivo, que 
vai da simples ansiedade à mais profunda obsessão. 

E preciso compreender, entretanto, que o dinamismo histórico, submeti
do a leis que lhe são imanentes, segue seu curso independentemente da vonta
de confessional dos indivíduos. 

A crise brasileira, combinada c_om a crise mundial, chegou ao vértice da 
parábola. Seus aspectos particulares são sintomas de um mesmo síndrome. 
Culpemos o petróleo, a escassez de alimentos, a política salarial ou o deficit 
das empresas estatais, corno fazem alguns tecnocratas, e ataquemos essas cau
sas, para verificarmos, em curto prazo, que se trata de urna experiência de 
ensaio-e-erro, incapaz, por si mesma, de recompor a estabilidade institucio
nal. 

Na verdade, o descalabro administrativo e financeiro que aí está, é resul
tado de longa excepcionalidade, em que o petróleo era barato, a exportação 
de alimentos e manufaturados elevada, os salârios arrochados e as empresas 
estatais com superavit. 

Essas sãO teses econômicas que, ao passarem da teoria à prãtica levam, 
no setor político, ao fechamento do regime, como a experiência mais recente 
já demonstrou de modo sobejo. Tal é, entretanto, o nível de contradição no 
seio do poder, que essas teses são hoje publicamente defendidas por quem ser
ve a um governo que tem a redemocratização por juramento! São teses que 
alentam o terrorismo de direita, egresso do sistema decisório, e que procuram 
intluenciar uma correção de curso fascistizante porque pertencem a quem 
sabe que, embora permanecendo na periferia do sistema autoritário, ainda 
tem importantes pontos de apoio no interior da tecnocracia dominante, o que 
explica sua impunidade. 

É essa constatação que leva ao pânico adesista os setores mais débeis das 
oposições. Com a perspectiva golpista dominando a consciência, tais setores 
ficam cegos, surdos e mudos aos estíinulos sensoriais que apontam na direção 
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contrária. E não vêem; nem escutam, nem observam que forças sociais muito 
maiores impedem ao terror o exercício efetivo da hegemonia. 

Se em períodos anteriores do discurso parlamentar, ainda recentes, po
deria ter sido temerãrio afirmar a existência de urria crise;, global do sistema 
capítallsta que, no plan·o nacional permanecia embutida em proclamações in
gênuas de milagre e tranqUilidade, hoje, talvez, fosse acaciano reiterar essa 
existência, tal a compulsão Com que a crise mundial e nacional invade os lares 
e as consciências, em busca de transformação. 

Não será porém acaciano afirmar que o clima de abertura vigiada trouxe 
à tona uma crise muitO maior e muito mais profunda, com dois iridicadores 
principais: de um lado, a crise de credibilidade do regime, cuja aparência de 
monolitismo e autoridade só poderia mesmo manter-se por instrumentos ex
cepcionais; de outro, a crise maiS Severa, que é a crise das direções político
partidárias alternativas, cuja debilidade psicológica se funda na incompreen
são do processo histórico. 

É que a crise, por definição -e nõs louvamos na definição de Ortega Y 
Gasset- "é uma mudança intensa e profunda", gestada na quantificação de 
fatores divergentes, que se refletem nos indivíduos e grupos sociais, criando 
disSidências e reagrupamentos. Ela provoca perplexidade e desorientação, 
principàlmente naqueles que não acompanharam metodologicamente seu 
desdobramento nem captaram seus primeiros sinais. 

Essa incompetência na comp-reensão de um passado já feito transita para 
a incompetência-da compreensão de um futuro por fazer. E expressa os opor
tunismos e hesitações que vimo-s -de denunciar. 

Quando Figueiredo declara, em d~scurso no Nordeste, "que a reforma 
agrária já não é problema ideológico", a-õ mesmo tempo em que encaminha 
seu discurso da direita para o centro; está também preocupado em fazer com 
que a modernização económica, toda ela produzida nos marcos do capitalis
mo dependente, precisa agora arrastar alguns setores atrasados do sistema 
para maior eficiência exportacioniSta, que financie a mOdernização importa
da. 

Ao mesmo tempo insere, no nível do discurso, um ensaio de descompro
misso com as forças sociais retrógradas qu'e impuseram e sustentaram o mo
delo dependente inaugurado em 64. Não__ se trata, entretanto, de bondade ex
temporânea. É que, em decorrência da própria crise mundial, que ameaça a 
periferia do imperialismo de rompimentO ·violento, alguns setores da tecno
burocracia libetal sabem que a liberalização gradual é a única forma de man
ter o Pais nos marcos do capitalismo dependente. 

Esse exercício verbal, que jã se ensaiara- nos iniciós- do Govei'no Geisel, 
demonstrou que as retrogressões, como o .. pacote de abril" ou os contratos
de-risco foram tiros pela culatra, que puseram em risco a continuidade do re
gime, com a dissidência nacionalista e militar agudizando-se ao ponto de um 
enfrentamento público, como no movimentO que acionou a candidatura mili
tar alternativa de Euler Bentes. 

Por outro lado, quando emerge a onda avassaladora das bombas da di
reita, com vistas a intimidar a população e seus representantes políticos nas 
diversas casas legislativas, assim como à intelectualidade progressista e outras 
forças sociais organízadas, o grosso do discurso oposicionista cai na resig
nação, procurando unir-se ao mal menor, que é o governo atual, para evitar o 
que supõe ser o mal maior do fechamento do regime. 

Os "argumentos" a respeito são bem conhecidos e formam uma antolo
gia de folclore subalterno, cujo fim é agarrar-se à mão de Figueiredo, para pe
gar migalhas de poder, na ilusão de que o sistema entregará sem luta os go
vernos estaduais à Oposição em 82, desde que esta se_ mostre "responsável". 

Não vêem que a mão de Figueiredo está fechada, porque o nível discursi
vo presidencial não faz corresponder ações com intenções. Dizem Hser me
lhor Figueiredo do que Geisel", esquecendo-se de que Geisel era melhor que 
Mêdici, e Médici melhor que a Junta Militar, o que faz das modíficações qua
litativas do autoritarismo uma imPosiÇão de forças sociais evolutivas ou libe
ralizantes em ascensão. 

Se é verdade que a função do político é discursiva, porque não tem outra 
matéria-prima que as forças sociais em ebulição, cujo dinamismo cumpre ob
servar e interpretar, a natureza e a realidade social são concretas. O discurso 
faz-se, assim, um justificador raciona_l de intenções, buscando nuclear os sen
timentos paralelos mais patentes dessas mesmas forças sociais. 

Hã quem procure exculpar a comédia de erros do movimento de 64 
como um movimento "natural" ou "necessário" de modernização do País, 
sem qualquer maldade essencial ou pecado original, que hoje absorve, para a 
Oposição, a pecha de maniqueísta. 

Ao contrário do comportamento governamental, o diãlogo das Opo
sições vai, também, da periferia para o centro, o que faz supor, a muitos, a 
possibilidade de um consenso. Tal não é assim. A pecha de maniqueísta cabe, 
tão bem quanto à Oposição, igualmente à situação, que sempre a silenciou 

pela força, quando pôde, e sempre a distinguiu com os mais gênerosos pejora
tivoS, ao longo de tOda a excepcionalidade. 

Se era "natural" que o modelo brasileiro se encaminhasse para o setor 
sofisticado da infra-estrutura a serviço ~ forças externas, porque havia exce
dentes de capital ou pressões inevitáveis, era igualmente .. natural" que, desde 
o início do processo, forças sociais conscientes da adversidades de tais des
dobramentos se colocassem no campo oposto, deixando·se perseguir, matar 
ou torturar para fazer valer o produto de suas análises, que igualmente selou
vavam no curso do_ processo mundial, onde forças emergentes impunham 
conclusões revolucionárias ou transformatórias do modelo de civilização dos 
últimos cinco séculos. 

O crescimento das oposições demonstra, de forma contundente, que o 
curso "natural" do trabalho oposicionista era historicamente superior ao tra
balho '"natural" das forças situacionistas, que só se mantiveram quando fora 
da "naturalidade.;', que foi o sisteni3 excepcional. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, colocar-se como expectador passivo 
ou apenas registrador da crise é fazer um discurso inócuo, que não exercita os 
caminhos tangenciais de fuga para a mesma crise. 

O discurso que se perca na crônica do cotidiano não é tarefa digna do 
político, muito menos de Oposição. Está é uma tarefa que, embora neces
sária, tem agentes socfáis específicos, como os artitas, os míSticos ou os escri
tores, que recriam a realidade em expressões simbólicas, como provedores de 
cultura em nível superestrutura!. 

O discurso político não pode perder-se, igualmente, em considerações 
quantitativas, próprias da burocracia ou da ciência exata, onde os números 
são manipulados ao nível do .interesse das classes dominantes ... A avaliação 
estatística do sistema não pode deixar de confirmar o que lhe é ideologica
mente inerente",já dizia Michel Misse em seu trabalho "O estigma do passi
vo sexual". Ao contrário, deve ele nutrir-se dos fatos naturais ou culturais a 
serviço da evolução social, num engajamento claro com forças sociais defini
das, herdeiras da história, porque os fatos unaturais" são dotados de intelegi
bilidade, istO é, podem tomar a forma discursiva que unifique a vontade cole
tiva numa a_ção comum, que eleve o conjunto da população na procura de saí
das para a crise, no ordenamento de uma nova realidade jurídica. 

Por isto não pode a Oposição ficar a reboque dos acontecimentos ou 
caudatária de classes que tutelam anacronicamente a sociedade, pela força do 
domínio, ao invés de pela hegemonia legítima de uma liderança unatural e ne
cessária". 

Quando Presidente, João Figueiredo jura a redemocratização em praça 
pública, rejeitando sugestões sobre modificações no Ministério e apelando ao 
amparo das dasses trabalhadoras, que ninguém se esqueça de que, no mesmo 
período, o aparato do poder mobilizava pressões, subornos e ameaças sobre 
os parlamentares, para garantir uma prorrogação de eleições municipais com 
o repúdio formal de toQ.a a população! Que ninguém se esqueça de que o sis
tema dava andamento a dois processos contra Lula, incurso na Lei de Segu
rança Nacional, golpeando, ao mesmo tempo, na mesma pessoa, urna lide
rança sindical autêntica e o Presidente de uma facção oposicionista igualmen
te autêntica, ••natural" e necessária! Que ninguém se esqueça de que no Mi
nistério há setores que, por fidelidade ao modelo latifundiário
concentracionista-exportador sãó pOilt:OS âe apoio para os contestadores de 
direita! 

Que ninguém se esqueça das maquinações e subterfúgios que visam a re
tardar a devolução das prerrogativas do Congresso e nem fique desatento à 
ousadia maior, expressa na intenção das Mesas da Câmara e do Senado de 
exercer repressão substitutiva sobre os parlamentares, com a suspensão de 
mandato por 45_ dias, sem audiência do Plenário. 

Mas que não vejamos, apenas, os dados contraditórios do discurso. Já 
não é mais possível deixar de deduzir que no segredo das casernas, há grupos 
de pressão interpenetrados no sistema de poder, que envolvem amplos setores 
das Forças Armadas no compromiss_o de redemocratização. São setores fati
gados d_o modelo, que posiocionam pela reforma agrária, cuntra a hegemonia 
das multinacionais e a favor de uma Constituinte. 

Misturar os setores nacionaiS dii democráticos das Forças Armadas com 
hipotéti"cos grupos de direita_ nacionalista é fazer uma confusão que serve à 
permanência do modelo de dedesenvolvimento, com todos os seus apêndices 
de corrupção e de traição ao povo brasileiro. Há setores heterogêneos, certa
mente, porque a heterogeneidade de sentimentos na opinião pública, na per
plexidade emergencial das aberturas, reflete-se também na heterogeneidade 
castrense, em virtude mesmo da crise das direções políticas nacionais. 

Por outro lado, tal confusão alcança certas tendências de esquerda que, 
calcadas numa tradição em qUe os erros avultam mais que os acertos, aban
donam uma estratégia que já -conseguiu cooptar importantes estratos de regi
me, para liderar uma unidade conciliatória imposSível de opostos, que hoje 
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arrasta, no mesmo engano, largos setores da intelectualidade progressista, em 
vias de comprometer~se com o que resta de excepcionalidade no regime. 

Não venho, por isto mesmo, fazér abstrações filosóficas, mas procurar 
elevar a nível planetário as preocupações oposicionistas, para que se tornem 
eficientes a partir de preocupações globais ao nível da consciência mundial 
mais elevada. 

A sociedade industrial, por sua tecnificação centralizadora, seja soviéti~ 
ca, seja ocidental, está em criSe de transformação, ou de crescimento ou de 
decomposição. O fato é que avultam, aqui e ali, dissidências sérias em ambos 
os modelos de civilização. 

Se no campo do socialismo se retoma o questionamento da burocracia 
ou do "hegemonismo", seja pela oposição chinesa, seja pelo processo polo
nês, seja pelo estabelecimento de pactos bilaterais ou multilaterais, do lado 
ocidental a hegemonia se contesta tanto pela violência dos processos salvado
renho e nicaraguense, quanto pela disputa de mercado para uma metodologia 
sofisticada ou pela superação da liderança de Carter por Giscard d'Estaing e 
Helmudt Schmidt, no trato direto da coexistência com o bloco soviético. 

A perda de credibilidade nas direções mundiais do processo de moderni~ 
zação modificaram a política externa dos dois centros hegemónicos, onde o 
bloco soviético aguça Sua iniciativa, enquanto Carter, pela proposta da Trila
teral, acentua o diálogo norte-sul e desestimula a ação policial sobre os países· 
periféricos do capitalismo dependente. 

De tudo isto segrega-se uma desorientação nacional dos grupos suba! ter-
os às ideologias opostas internacionalu1ente 'orninantes, gerando as mais 

diferentes tendências autonomistas, qiiC levam à perplexidade da opinião 
pública erri matéria política, no Brasil, O que explica o Hesquerdismo infantil" 
de alguns, a exacerbação direitista-de outros, lançando o grosso das oposições 
institucionais num pseudo~centrismo, que favorece à excepcionalidade. 

Esquecêmo-nos de que "a perplexidade é o começo da sabedoria", no di
zer de Erich Fromm, em sua Linguagem Esquecida. 

Eis, entretanto, que em política, como em matemática, a equação dos 
meios é produto dos extremos. Não pode ser estabelecida "a priori" da expe~ 
riênCia, COrno pretensa posiçã() aüiêntica ou independente, porQ-ue a íildepC:n
dência- ideológica não passa de abstração delirante. A teoria do centro, em 

uestões políticas é, na prática, um posicionamento de direita, como os fatos 
estão a demonstrar. 

"Consciente ou inconscientemente, todos pertencemos a algum grupo, 
por nossos sentimentos, pensamentos e ações", diz Gisálio Cerqueira Filho, 
em sua "'Teoria do_ Discurso Político". 

Não nos abalançaremos em ser juízes das paixões alheias, que mesmo 
sob a égide do temor, consideramos sinceras e até legítinias. Mas reivindica
mos nosso próprio direito de divergir, de ter convicções próprias e de lançá
las à meditação dos demais grupos sociais. 

Uma metodologia ingénua parece ter sido aplicada às análises da Opo
sição, vulgarizando~se para negociar sua autonomia, na mistifiCação das mas~ 
sas em função de acordos com o autpritarismo, no que perde um pouco do sa
grado, para poder trilhar os cam~nhos profanos da necessidade de sobrevi
vência, esquecendo-se de que, sem atestado de idoneidade, a política se trans
forma num conjt.üiü5 de idéias de mercado, em nome de um pragmatismo inú~ 
til, que sepulta a esperança das classes subalternas. 

Esse foi o fulcro do engano de Brizola, que senhor de uma tradição na
cionalista e revolucionária, aureolado_com o carisma da predestinação, amar
ga, hoje, nos corredores da Justiça Eleitoral, a falácia e a desfaçatez da pala
vra do regime, e que felizmente jã ensaia, ainda qUe um pouco timidamente, a 
.retomada da linguagem contestatária que o alçou, o passado, ao respeito da 
opinião nacional mais progressista. 

Esse é, igualmente, o exemplo da Bolívia, em que a confiança das opo
sições moderadas na intenção redernocratizadora de velhos oligarcas fez re
trogredir um processo aberturista. 

Igualmente melancólico é o encerramento de carreira de um inominável 
deputado federal do PMDB goiano que, transído de horror, Vendeu seu as
sentímento à prorrogaÇão das eleições municipais, supondo resguardar-se de 
eventual repressão individualizada do siStema. 

Essa traição, muito mais grave que trazer uma defecção aos quadros do 
PMDB goiano, abre espaço ao Partido dos Trabalhadores naquela Unidade 
da Federação, cujo programa e objetivos são claros e incísivos, e redunda em 
desgaste nacional para PM DB, que diante da opinião pública perde credibi
lidade como alternativa de poder. 

"No ambiente tecnológico, a cultura, a política e a economia fundem-se 
num sistema onipresente, que engolfa ou rejeita- todas as alternativas'', diz 
Herbert 1\tiarcuse na Ideologia da Sociedade Industrial. 

Eis aí por que as pressões da direita ou- da esquerda, em ambiente de ele
ada tecnificação- ainda que de hegemoni externa, como no caso brasilei-

ro - não podem lobrigar a esperança do alcance do poder, mas apenas in
fluir na direção geral dos negócios do Estado. 

Não há d~v}da de gue o alcance da crise brasileira, de .. se ficar o bicho 
come, se correr o bicho pega", cbmo analisa Carlos Lessa numa das últ mas 
edições do jornal Movimento, apontam para a rebelião popular ou para o gol~ 
pe de Estado. 

Ê necessário, entretanto, que entendamos que qualquer quebrado costu
me político- não ousamos falar em quebra de legalidade, porque não vive
mos em regime de legalidade- não poderá descambar em algo pior do que o 
que aí está. Qualquer que seja um movimento, venha de onde vier, terá de ser 
ou constituinte, ou nacionalista, ou agro-reformista ou todas essas coisas, vez 
que não poderá mais repassar, sem rebelião popular, seus custos sociais àS 
parcelas mais sofridas da população, que não têm mais como pagar o custo 
do regime. 

Na verdade, esta é uma constatação do próprio regime, de acordo com a 
conferência do Chefe da Casa Civil da Presidência da República, em sessão 
secreta perante a Escola Superior de Guerra, onde disse, textualmente: 

"Paradoxo estranho parece, sem dúvida, o querer-se levar 
adiante urna liberação democratizante desde o campo político, logo 
agora quando tão negativas são as condições vigorantes, na ãrea 
económica, a reclamarem, insistentes, por controles mais amplos e 
efetivos e, pois, uma disciplina centralmente coordenada. com pro
fundos reflexos em toda a estrutura governamental e social. 

"Em realidade, não nos resta Ol_Jtra opção"- é ainda o Chefe 
da Casa Civil quem fala - ( ... ) porque as pressões contrárias, hoje 
tão fortes e quase insuportáveis, voltariam a acumular-se( ... ) pondo 
em risco a resistência de todo á sistema." 

Não podemos, por isto mesmo, nos furtar a uma rápida análise do mo
delo. Do Descobrimento, até 1930, exceção feita ao .. autonomismo" da Re
voluç~o de 30, cujOS princípios deformados se estenderam até 19641 o Brasil 
sempre foi um país colonizado. De 1930 a 1964, entretanto, inaugurou~se um 
ciclo de "desenvolvimento autónomo", que privilegiava a estatização comO 
forma de fugir ao círculo de ferro da dependência ao estrangeiro. Era neces
sário criar uma poupança nacional de grande porte, e só o Estado tinha meios 
de fazê-Ia. Fê-la na área infra-estrutura! para possibilitar eventual desenvolvi
mento da indústria pesada: estatizaram-se o complexo siderúrgico e as fontes 
de energia. 

A partir de 64, entretanto, as correntes autonomistas queriam a extensão 
estatal a setores intermediários da economia, que poderiam ser preenchidos 
pda iniciativa privada, ao mesmo tempo em que tentavam completar a mo
dernização autónoma com as transformações feudais no campo, como exi
gência do próprio desenvolvimento, postulando a reforma agrária. Isto gerou 
a reação dos grupos conservadores, apoiados no latifúndio e na influência já 
cresCente dos capitais estrangeiros, que por uma contingência histórica, ti
nham excessos de capitais expulsos da Ãfrica e da Ásia pelo surto nacionalis
ta ou de fuga ao colonialismo. 

Ocorre que a tese do "desenvolvimento integrado", envolvendo estatais, 
particulares e capital estrangeiro, que foi o princípio orientador do movimen
to de 64, fez o país aumentar, ao invés de diminuír sua dependência ao capital 

,alienígena. A necessidade de fazer profundas modificações no modelo gerou a 
crise interna do regime, nos di3:s atuais, coq~. marginalização, mas não des~ 
truiçào, dos chamados .. duros" ou "falcões". Esses estratos passaram a agir 
com a complacência de seus remanescentes no corpo de segurança, colocando 
bombas contra a imprensa alternativa, para criar uma perspectiva de fecha
mento do regime. 

Em 27 de agosto, alimentado pela impunidade, esse sistema de comuni
cação recebeu novos emissores. As bombas mortais atiradas contra a OAB e 
a Câmara de Vereadores mosti·aVàm a emergência de um novo e decidido 
grupo de direita no diálogo instítucional, que se apropriava de uma fraseolo
gia antiimperialista. O nível programáticO e o nível de decisão assustaram ~ 
governo, que se viu questionado em seus prindpios de submetimento às mul
tinacionais. 

Aqui cabe uma digressão. Sem embargo da necessidade de conter na fon
te essa conestaçào que intranqüiliza a sociedade, não podemos deixar de dc;
nunciar o terrorismo mais grave e ehvOlvente do próprio modelo económicO, 
que o Presidente Figueiredo mant.êffi e aperfeiçoa, buscando agora o apoio da 
Oposição e dos trabalhadores. 

Já vimos de demonstrar que as aberturas não são uma benesse. Na ver
dade, esta é a única forma de permitir a sobrevivência do sistema capitalista e 
de sua dependência ao imperíalismo, sob a consigna da "segurança continen
tal''. Não é casual que Pinochet ou Vi dela também têm que se engajar nas 
aberturas graduais, para não serem afogados na onda de contestação que per
passa o continente, onde o exemplo da Nicarágua e de E! Salvador ameaçam 
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fazêr escola, enquanto a Bolívia mostra a impoSSibilidade dos golpes de direi~ 
ta~se manterem. 

Estamos diante de um regime que se baseia em forças sociais ligadas a ai~ 
guns setores de ponta, como a indústria automobilíst;ça ou a de qu'írrtica fina, 
o da concentração financeira, o dos exportadores de soja e de café. O restante 
da livre-iniciativa está entregue à voracidade das multinacionais e do setor fi
nanceiro concentrado. E isto gera o terrorismo institucional e econômico. 

Aí está O terrorismo cultural de uma rede de alfabetização insuliciente, 
que condena mais da metade da população em idade escolar à ignorância, en
quanto recursos fabulosos do Estado são passados ao enriquecimento de de~ 
terminadas editoras, num complexo em que a educação de nível médio e a 
educação superior estão em mais de 30% dominadas por negociantes particu.: 
lares e submetidas à recolonização cultural. 

Aí está o terrorismo da falta de saúde, onde a sofisticação é1mo't.ivo de 
procrastínação do atendimento e onde alguns baronatos médicos e empresa
riais consomem a renda dos trabalhadores, exaurindo seus fundos sociais, sob 
a conivente proteção do estado autoritário. 

Aí está o terrorismo dos transportes coletivos, da perspectiva permanen
te de desemprego, por uma política deflacionista que proclama o desenvolvi
mento, mas encaminha a recessão com inúmeras falências e concordatas nas 
principais praças do País. 

Haverá pior terrorismo que o assassinato impune de líderes indígenas, 
amponeses, posseiros ou mesmo sindicais em inúnteros pontos do território 

nacional? Perguntam os setores, perplexos da Nação. 
Haverá terrorismo maior que a entrega das fontes de energia, como o pe

tróleo desestatizado e desnacionalizada pelos cont'ratos de risco, enquanto a 
NUCLEBRÃS é leiloada em Bonn, Paris ou Wal! Street e com o PROÁL
COOL permanentemente ameaçada de desnacionalização? 

Esse é o terrorismo das olig3.rquias privilegiadas pelo modelo, que cum
pre modificar, num processo nacionalista-democrático que inclua o clero, as 
Forças Armadas, o estudantado e todos os demais setores organizados da 
opinião pública nacional. 

O terrorismo do modelo, que quer permanecer com o "aprove-se" da 
Oposição é o terrorismo que mata no berço as criancinhas, pela subnutrição 
ou pela fome, quando não propõe, de forma aberta e descarada, sob instân
cias de organismos internacionais, como a IPPF e o Banco Mundial, o ge
nocídio organizado do controle de natalidade. 

O terrorismo de direita e o terrorismo-econômico poderão ir até onde o 
atual modelo econ6mico··subsista. Mesmo que haja alguma trégua com o ex
'tremismo de direita, negociando a entrega de João Cu_n_h_a ou Genival Touri
nho aos lobos da estepe, como parece ter ocorrido, a violência recrudescerã 
mais adiante, caso setores liberais, de pressão pacífica- e não de conciliação 
- não consigam redirigir a economia e a política em favor da soberania na
cionaL 

O papel da Oposição, assumido com destemor, não deve ser o da criação 
de uma unidade formal interpartidária ou parlamentar, mas de "cimentar, 
num bloco histórico", as forças antagónicas ao sistema, através de intensa 
ação de massas e da mobilização popular. 

Esse bloco histórico deve ser formado pelas forças que o regime, segundo 
declarações do Chefe da Casa Civil da Presidência da República, queria divi
dir e isolar: a frente militar, a frente sindical, a frente estudantil, a frente par~ 
lamentar e a frente dos meles de comunicação de massa. Para isto é neces
sário que tais grupos se politizem, isto é, que os sindicatos ultrapassem a sim
ples reivindicação salarial, lutando por direitos definidos, entre os quais a es
tabilidade e conquistas sociais de segurança definitiva, com sindicatos livres e 
representação polítfca própria. É necessário que os estudantes ultrapassem a 
reivindicação nunca atendida sobre verbas ou qualidade do ensino, para de
fenderem a reforma agrãria, as estatizaçõeS e nacionalizações. E que os mili
tares discutam, politicamente, a !',arda para a crise, que implique na discussão 
programática para tirar o país do atraso, apliando uma redemocratização efe
iva e defendendo a soberania nacional, pela quebra do princípio da segu

rança continental, que só serve ao enriqueci:rilenti:>- dó ifnpe-~ialismo. 

A apresentação de programas alternativos pelas Oposições tem encon
trado, da parte do governo, cínicas afirmações de irresponsabilidade dessa 
mesma oposição, porque o governo está inteíráhH::n.te comprometido com o 
setor exportador, de concentração financeira e desnacionalização moderniza
dera. 

"Cada modo de produção e de dependência tem um tempo determinado. 
A nação já sabe que o tempo determinado do atual modelo econômicojâ pas
sou". As modificações se processam ou se impõem -porque, na fase de esgota
mento do modelo, «o discurso dominado invade as forças sociais do discurso 
dominante", como postula Gisãlio Cerqueira Filho, na Teoria do Discurso 
Político". 

Elementos sociais comprometidos ~tom o período de asçensão do modelo 
entram em ·~debc;Iat~o" quando. os furos do sistema principiam a ap~:,ecer. 
No momento em que a hegemoma estã par~ mudar de mãos, toda concrhação 
se transforma em traição. porque fortalece.~~ sistema sem credibilidade his
tórica, que após 17 anos de eXCepcionalidade, liquidou com a concorrência, 
destruiu as pequenas e médias empresas, enfraqueceu deliberadamente ou 
submeteu ao interesse estrangeiro as empresas estatais e favoreceu os oligo
pólios. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

·o SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

E preciso denunciar a farsa do plebiscito que hoje se realiza no Chile, por 
imposição do General PinocAet. 

A população do País amigo f~i informada de que a Junta de Governo 
aprovou o texto de urna nova Constituição e que os chilenos devem compare
cer a um plebiscito para ratificar a nova Carta. Na realidade o objetivo da 
nova Constituição é o de prolongar por um período de 9 a 16 anos a ditadura 
do General Pinochet e a atual Junta de Governo. 

Durante esse período não haverã Câmara, Senado nem qualquer outro 
órgão de eleição popular. Os Prefeitos serão nomeados e demitidos livremen
te pelo General Pinochet. 

O Poder Constituinte e o Legislativo continuarão em mãos da atual Jun
ta de Governo. 

Em 1989 os Comandantes ds Forças Armadas e o Diretor Geral dos Ca
rabineiros proporão o nome da pessoa que deve desempenhar a Presidência 
da República durante os oito anos seguintes, podendo ser proposto o nome 
do mesmo General Pinochet. 

Além dessas características antidemocráticas e violadoras de direitos 
fundamentais do povo, assegurados na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o plebiscito se realizará hoje nas seguintes condições: 

L o Chile está, hã sete anos, submetido a uma ditadura militar; 

2. eStão suSpensas todas as liberdades essenciais, como as de opinião, 
reunião e assOciação; 

3. todos os Partidos foram dissolvidos e proibida qualquer atividade par
tidária; 

4. o Governo controla todos os meios de comunicação e não permite o 
acesso das oposiçõess a esses meios, espeCialmente ao rãdio e à televisão; 

5. todas as pessoas que divergem das idéias ou ates do governo são im
placavelmente perseguidas; 

Q. todos os Presidentes e Mesários dos postos de votação do plebiscito 
foram nomeados pelo governo, que é o primeiro interessado no resultado des
te plebiscito. 

7, o voto em branco serã contado como "sim"; 
8. na véspera do plebiscito o General Pinochet renovou o estado de 

emergência por mais seis meSes. 
Com razão, 40 deputados_ democratas e republicanos de 17 Estados 

norte-Americanos, enviaram uma carta ao Presidente Pinochet1 acusando sua 
chamada neodemocracia de .. uma afronta ao povo chileno e ao povo de todas 
as democracias do Mundo. 

O Senador Kennedy ressaltou ontem, no Senado, que nos últimos meses 
o regime Pinochet renovou o estado de emergência, suspendeu novamente as 
liberdades individuais, aumentou o poder da polícia secreta, realizou prisões 
em massa, torturou e lançou uma extensa campanha de intimidação. 

Acrescentou ainda o Senador Kennedy que, segundo a Comissão de Di
reitos Humanos chilena, mais de mil pessoas foram detidas nos primeiros seis 
meses deste ano e que mais de 500 foram presas apenas no mês de julho. 

"Este plebiscito é um ato de violência, o maior que já se fez contra o povo 
chileno, pois se está esmagando da forma mais vil a vontade popular", decla
rou ontem, numa entrevista coletiva, a jornalistas chilenos e estrangeiros, o 
presidente do Partido Democrata Cristão, Andrés Zaldivar, ao denunciar 
uma série de fatos que considerou irregularidades e ••evidências da fraude". 

Em nome da consciência democrãtica da América Latina protestamos 
contra essa farsa que pretende encobrir a violência de uma situação de força e 
de opressão, pela aParência de um regime legitimado pela vontade popular. 

Manifestamos nossa solidariedade ao valoroso povo chileno e a seus 
líderes democráticos. A luta pela democracia é o único caminho capaz de 
conduzir nossos povos na construção de uma sociedade justa, aberta e soli
dária. -

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bernl) 
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O SR. PRESIDENTE (Gastão MiliTei)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Richa. -

O SR. JOSF.: RI('HA
1 

(PMDB "'T"' PR.. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há alguns dias eu recebi de um companheiro nosso de Partido e que tam
bém é criador de suíno, um extenso memorial dando conta de como anda a 
suinocultura na Região Oeste do Paraná, especificamente no seu município, 
que é o de Capitão Leónidas Marques. Esse companheiro reside no Distrito 
de Boa Vista da Aparecida,. nesse município. 

Ontem, recebi um manifesto odundo de uma reunião de suinocultores 
do sudoeste do Paraná, portantO, uma outra região do EstAdo também alta
mente produtora de suínos. Esse documento vem subscrito por representan
tes de entidades de criadores de nove municípios da regiãO sudoeste. Neste 
manifesto há algumas considerações que me parecem da maior importância e 
que coincidem exatamente com todas as informações d6 memorial que eu jâ 
havia recebido de um outro munidpio, do Oeste do Paraná. Isso comprova, 
Sr. Presidente, num Estado que é o rnaior produtor de suínos do País, que é o 
Estado do Paraná, a situação de verdadeira calamidade em que se encontra 
esse importante setor da nossa economia. 

Eu me permitiria, Sr. Presidente, para conhecimento da Casa, ler alguns 
dos itens aqui arrolados nesse manifesto dos produtores de suínos da região 
sudoeste. 

O primeiro ponto, Sr. Presídente, é a informação de que o alto preço dos 
insumos, dos concentrados e medicamentos usados na criação de suínos so
bem descontroladamente a cada dia, tornando imposs(vel praticamente a sua 
aquisição. Um outro considerando é que o preço que o suinocultor estâ rece
bendo hoje é de cerca de 32 a 39 cruzeiros o quilo, mas o custo desse suíno, 
para o-produtor, na região sudoeste do_ Paraná, está ao nível de Cr$ 58,17 o 
quílo, de acordo com o levan~amento feito pelos suinocultores, juntamente 
com técnicos da EMATER, no Paraná. 

Ainda alegam que esse mesmo produto é comercializado pelos frigorífi
cos ao preço básico de Cr$ 78,00, enquanto que, ao consumidor, o produto 
chega ao preço de CrS 140.00 a Cr$ ·150,00 o quilo. 

Então, vejam bem os Srs. Senadores a imensa defasagem entre o quere
cebe o produtor, que cria, que tem despesa para essa criação, os insumos, 
como se sabe, a preços astronômicos, e nesse processo de criação e de engor
da do sulno, o resultado disso é que o produtor recebe de 32 a 39 cruzeiros o 
quilo, enquanto que o frigorífico acrescenta o custo do procesSamento indus
trial, mais 39 cruzeiros, porque sai a 78 cruzeiros. Entretanto, ao consumidor 
chega a 140 ou 150 cruzeiros o quilo. Então, não se pode compreender que, 
ao produtor, cabendo cerca de 32 a 39 cruzeiros e ao consumidor chegando a 
!50 cruzeiros o quilo dessa mesma carne, alguma coisa está errada, exatamen
te se situando no processo de comercialização. 

E, por esta razão, Sr. PreSidente, é que nós estamos- e vamos repetir, 
aqui, mais urna vez- insistindo na tese de que a situação econômica do País 
exige auste-ridade em todos os campos, desde o plano moral, exige austerida
de desde o plano de contenção de despesas no plano administrativo por parte 
do Governo, exige a situação atual desde uma revisão no plan9 de obras do 
Governo, desacelerando determinados programas que se mostrem não tão 
urgentes a sua execução, e essa austeridade, paralelamente, tem que chegar 
também às áreas de produção e comercialização. Porque o que se observa ho
je, é que, exatamente, por falta de austeridade do Governo está ocorrendo, 
em nome já do faturamento em cima da inflação, um processo de recrudesci
mento, de aceleração da inflação. Porque, quem comercializa, desde que não 
recaia sobre ele, sobre esses intermediá!íos uma fiscalização, uma austeridade 
governamental muito grande, evidentemente, com esta defasagem que aqui 
está a ser demonstrada pelos produtores, os consumidores não estão se bene
ficia rido- Cio baixo preço pago aos produtores e, conseqüentemente, da pró
pria descapitalização de quem produz. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSf: RICHA (PMDB - PR) - Permito, com muito prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador José Richa, sinceramente, estou 
estarrecido com a gravidade do problema que V. Ex• traz ao Plenário. Tenho 
procurado manter conta to com a Comissão de Financiamento da Produção, 
mesmo porque problemas dessa natureza surgem constantemente. O País é 
muito grande, e os custos de produção variam muito de um lugar para o ou
tro, mas todos esses problemas têm sido circunstanciadamente estudados, in
clusive in loco, pelos técnicoS da Comissão de Financiamento da Produção. 
De modo que eu estranho, sinceramente, que o problema da criação de por
cos do Paraná esteja, realmente, nessa situação. E me proponho a V. Ex• fa
zer um pedido de esclarecimento a respeito dessa questão, porque é da políti-

ca do Gdverno apoiar a pecuária de pequefto porte, inclUsive a. porcina~ V. 
Ex• sabe disso. E se 

1

bá essa distorç-d.o tão grande, réalmente alguma coisa 
deve estar errada. De ma1neira que pro'Ponho a V,. Ex• de pedir uma anális~ da 
Comiss&o de Fin3ndámento da Produção sobre •esse problema, e afinal de 
contas, trazer alguma informação ;obre o que está havendo. 

O SR. JOS€ RICHA (PMDB- PR)- Agradeço imensame11te o apar
te de V. Ex' e, sobretüd6~ :i() anúncio que V. Ex• fal de que vai manter conta
to com as ãreas responsáveis por ,este assunto, no caso a Comissão de Finan
ciamento da Produção, e ~se se:ú interesse me parece fundamental, me parece 
muito importante. Porque a suinocultura é um item importante na nossa eco
nomia. E nà'o só para a economia nabional mas, notadamente, pará a econo
mia do Paraná, que é o maior produtor ou se situa entre os maiores produto
res de suínos do País. E o Paraná nein .bem se refez daquelas imensas boba
gens que foram feitas; ainda na gestão do Ministro Alysson Paulinelli, quan~ 
do inventando uma peste suína- depois comprovou-se, inclusive em labora
tório da própria ONU, que atravé$ da FAO levou amostra de diferentes re
giões, onde o próprio Ministério da Agricultura dizia que sacrificava suínos 
em nome do combate à peste suína africana, e que as análises dessas amostras 
comprovaram a inexistência de peste suína africana. 

Ora, não apenas houve um prejuízo direto, que foi o sacrifício de milha
res, mas de dezenas e centenas de milhares de cabeças de porcos. Não só este 
prejuízo, direito, foi causado ao Paraná e ao País, mas o prejuízo indireto 
sobretudo, porque colocou em suspeição toda a produção do Brasil, e oBra
sil como um dos grandes produtores de suínos do mundo inteiro era, conse
qüentemente, um grande exporta,qor. E o próprio anúncio, o próprio sensa~ 
cionalismo, que depois comprovou-se não corresponder à realidade, do pró
prio Governo desmoralizado pelos laudos da F AO, constatando a inexistên
cia de peste suína africana, isto colocou, sob suspeição, o produto brasileiro 
e, conseqüentemente. até agora, não conseguimos recuperar os nosso-s clien
tes tradicionais. 

O Paraná e o Brasil que nem bem tinham se refeito disso, agora ainda 
passam por essa situação calamitosa. O Senador José Lins, cujo interesse 
agradeço, em nome do Paraná, diz que vai levar o assunto às autoridades 
competentes. 

E, realmente, é de se estranhar, Senador Jos_é Lins. Eu, sinceramente, te
ria até procurado - para manter a minha responsabilidade no assunto -
certamente, checar ainda esses dados, embora tivessem vindo com assinaturas 
de representantes desses nove municípiOs, que subscreveram esse manifesto, 
Já na região sudoeste do Paraná, não fosse, uns dias antes, eu ter recebido de 
uma outra região, embora vizinha, mas dista vários quilômetros, talvez umas 
duas centenas de quilômetros desta região que, ontem, me mandou este mani
festo. 

Então, já havia recebido do oéste do Paraná, do Muni.cípio de Capitão 
Leónidas Marques e as informações coincidem exatamente, todas as infor
mações. 

O Sr.José Uns (PDS-,-- CE)- Há poucos dias um problema semelhan
te surgiu, nãO na área da comercializaçã.o da produção, mas ainda do finan
ciamento da produção. foi uma distorção relacionada com o custeio da p,ro
duçaõ ele arroz nos dois Estados de Mato Grosso e parte de Minas Gerais. E 
verificou-se que havia uma distorção grande entre os preços normais de ou
tras regiões e os preços daquela área e, ainda, tinha adicionais de transporte, 
de adubos, de insumos e mesmo de comercialização bastante mais altos. E a 
Comissão foi sensível, fez a revisão dos preços. Mas, o que estou estranhan
do, sobretudo, é essa tamanha disparidade entre o preço de financiamento ao 
produtor ... 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Não é o preço de financiamen
to_. E o preço ao produtor. E o preço mínimo garantido ao produtor. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E o preço de comercialização cinco ve
zes maior. 

O SR. JOS€ RICHA (PMDB - PR)- Exatamente. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Esse não é um objetivo do Governo. O 
objetivo do Governo é, exatamente, apoiar o produtor, para que ele possa 
produzir mais barato, ganhar e capita(izar mais, e evidentemente proteger 
também o consumidor finaL 

O SR. JOS€ RICHA (PMDB- PR)- Perfeito. V. Ex• tem toda razão. 
Aliás, neste manifesto, mais para a frente noutros itens, eles fazem referência 
a outros problemas que estão surgindo, e ajudam também a apresentar o 
problema, Já, com esse nível de distorção. 

Finalmente fazem algumas surgestões que achei muito importante trazer 
ao conhecimento do Senado, dado o acentuado espírito de responsabilidade 
desse pessoal que subscreve o manifesto. Eles dão uma sugestão de como essa 
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situação pode ser controlada, ser revertida, sem sfcrificar o consumidor. Eles 
alinham ainda alguns outros itens nesses seus' considerandos iniciais do seu 
manifesto. Entre eles o do desmentido lucro usufruído pelos intermediários, 
lucro registrado, muito c~ara e nitidamente nos números aqui apresentados 
anteriormente. Eles enfatizam esse desmentido lucro usufruído pelos interme
diãrios em detrimento do produtor e em prejuízo considerável para o consu
midor. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- O mais estranho- ejã observei isto a V. 
Ex'- é que a pecuária de pequeno corte estâ exatamente d.entro da priorida
de do Governo. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Perfeito. Aqui ainda há, talvez 
movidos até pelo desespero, uma denúncia: estâ havendo infiltração de pro
fissionais liberais na suinocultora com o objetivo principal de usufruir das 
vantagens de financiamento bancário e dedução do Imposto de Renda. Isto, 
Sr. Presidente, é uma realidade. 

O Governo tem a intenção de dar prioildade à agricUltura e à pecuâria. E 
a gente sente que há honestidade no seu propósito. Entretanto esbarra cons
tantemente em obstâculos, e às vezes o próprio Presidente e algumas autori
dades importantes desconhecem o que acontece na realidade. Anunciam-se 
bombasticamente recursos imensos, prioridade absoluta, e reunem-se geren
tes de bancos, para que os financiamentos sejanl agilizados. Entretanto, na 
prática, Sobretudo numa atividade como essa, os pequenos e médios produto
res e conseqüentemente gente simples, gente modesta, têm diftculdades de 
acesso a ess'e crédito. Essa denúncia que fazem -e eu conheço, na prática, o 
problema - eu sei que é verdadeira. Porque com os parcos recursos que são 
colocados à disposição dos produtores, alguns profissionais liberais ou gente 
alheia ao setor, que não entende, que não conhece, mas que estimulados por 
deduções do Imposto de Renda, da Cédula '"G" e outros tipos de facilidades 
que eles têm mais do que o pequeno produtor- homem simples -é o caso, 
por exemplo, do acesso ao crédito. Um sujeito de nível superior, bem relacio
nado, quase sempre, com a maioria dos gerentes de bancos e com a limitação 
dos créditos colocados à disposição dOs setores, eVlderúement~ quem chega 
primeiro ou quem tiver melhor relacionamento com os gerentes de bancos 
são os que normalmente se utilizam desses recursos colocados à disposição de 
determinado setor da economia ou setor produtivo. Exatamente aqui está 
esta den(lncia que me pareCe importante. Não sei como resolver, porque não 
se pode cercear a liberdade de niriguêm de querer entrar em qualquer setor da 
atividade económica. Eu próprio jã confesso que não saberia como, de ime
diato, resolver esse problema da infiltração de gente que não é do setor. Mas 
existe e cabe ao Governo tomar conhecimento, constantar a existência desta 
que ê uma das distorções e procurar, de alguma maneira, proteger um pouco 
mais o pequeno e médio produtor. 

Ainda alinho, aqui, outros itens como o das dificuldades enfretadas pClo 
pequeno produtor para obtenção de financiamentO bancârio, devido à moro
sidade na liberação e preteriÇão em favor dos grandes produtores. Isto é coisa 
que acontece na prática. E lamentável, mas acontece. O pequeno -pfõdutor, 
quando hã recuros limitados colocados à disposição, são sempre preteridos 
em favor, em benefíciO dos grandes produtores. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Um minuto, Ex•, para terminar 
estes itens das considerações. 

Um outro item que eles alinham é o dos juros bancários aplicados à sui
nocultura. E também uma verdade. Um outro item é o de que o produto final 
não tem obedecido ~ classificação seguinte em relação à matéria-prima. 

Não entendi muito bem ainda este item, mas sei que hã um órgão do Mi
nistério da Agricultura o DIPOA, que estabelece classificação para o produ
to. Eu imaginava que essa classificação fosse apenas do produto jã em fase fi
nal de elaboração, quando colocado à disposição do consumidor. Mas pelo 
que eu entendo aqui, deste item, parece-me que hã duas fases para essa classi
ficação: uma da matéria-prima em si, no início do processo ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Certamente se refere a insumos. 

O SR. JOS~ RICHA (PMDB- PR)- ... e a outra usada no produto fi
nal processado. 

No it~m que se refere ao suinocultor que se dedica exclusivamente à 
agropecuária está sendo prejudicado na atividade, tendo um prejuízo de CrS 
20,00 a C r 27,17 por quilo do produto, descapitalizando-o gradativamente, 
desta maneira, obrigando·o a se desfazer de matrizes - e aí ê que eu acho 
grave - e suínos não terminados, a fim de saldar os compromissos assumi
dos. 

Realmente, Sr. Presidente, se este quadro é o real- e eu não tenho ne
nhum motivo para descrer da veracidade dessas informações -- evidente-

mente a d~scapitalização no setor ê evidente e, ainda mais, obriga os produto
res, em função dessa descapitalização, a se desfazerem de matrizes e a sedes
fazerem do produto ainda não terminado. 

Diante disto, estâ se registrando na região sudoeste, do Paraná, que se 
caracteriza tradicionalmente pela criação de suínos, um de"~stímulo geral na 
ativídade, provocando a animosidade, face à situação geral, w não-interesse 
demonstrado pelas autoridades competentes. Em função dessas conside
rações, eles resolveram, nessas sucessivas reu1_1iões, em primeiro lugar: dar 
continuidade ao trabalho de conscientização das comunidades; e em segundo 
lugar: dar ciência dessas decisões às autoridades competentes e aos órgãos li
gados à agropecuãria, tanto no âmbito regional como federal. 

Ouço agora o nobre Senador José Uns. 

O Sr. Josê Liós (PDS -CE)- Apenas uma pequena observação, nobre 
Sellador. Esse problema de boa aplicação dos recursos destinado a apoiar a 
agropecuâria,_ J!O caso aí, a suinoculturÇJ., ~ um problema sério, porque nor
malmente são créditos subsidiados. Numa fase como esta em que há uma li
mitação grande de crédito de qualquer natureza, é claro que muitos procuram 
se enquadrar dentro das condições desses créditos especiais, certamente com 
objetivo de proveitos maiores. Tenho certeza de que o Governo tem feito um 
esforço grande no sentido de apoiar os pequenos produtores. Isto não só em 
termos institucionais, mas em termos prâticos· também. Não sei se, no Estado 
de V. Ex•, os pequenos produtores de suínos têm cooperativas, se são organi
zados, o que é também uma grande ajuda no sentido de protegê-los. Eu que
ria fazer uma outra observação. Acho que esse tipo de trabalho que V. Ex• es
tá realizando é da maior importância. Há pouco tempo os rizicultores de 
Mato Grosso fizeram uma verdadeira marcha a Brasília, e os Senadores- e 
neste caso quero fazer justiça- trouxeram também o problema ao Congres
so e com grande repercussão, porque o Governo informou imediatamente 
como estava agindo para a solução daquele caso. Mas o papel que o Senador 
faz, no sentido de se antecipar, visando à solução desses problemas, é muito 
importante, porque além de ajudar aqueles que estão interessados na solução 
do problema, evita traumas maiores para a comunidade aos quais os Senado
res servem. Eu dou parabéns a V. Ex• e acho que V. Ex• está cumprindo o pa
pel que realmente nos cabe cumprir nesta Casa. 

O SR. JOSÉRICHA (PMDB- PR)-Agradeço a V. Ex• as suas con
siderações e sobretudo a sua solidariedade, que me parece muito valiosa neste 
instante em que procuramos trazer ao conhecimento da Casa esses assuntos, 
e naturalmente interessados em vê-los resolvidos. Eu apenas lamento que 
com relação a esse item do crédito subsidiado, o Governo não tenha aprovei
tado uma sugestão que aqui fizemos quando levantamos o problema da nota 
promissória rural. Ao sensibilizarmos o Governo para a solução do proble
ma e obtermos do Presidente da República um projeto de lei destinado à so
lução desse problema, nós aqui nesta Casa, dentro de nossas atribuições, pro
curamos aperfeiçoar o projeto do GovernO. Apresentamos, então, um substi
tutivo, e dentro desse substitivo havia um dos itens que protegia exatamente, 
não desestimulava o crédito, sobretudo ao pequeno e médio produtor. 

Automaticamente, entendíamos nós, quando era unânime o desejo do 
Congresso e do próprio Governo de eliminar~ responsabilidade do produtor 
nas notas promissórias rúrais, entendíamos que com isso estávamos dimi
nuindo as garantias da rede bancâria e conseqUentemente colocando em risco 
a possibilidade da continuidade do_ financiameilto. 

Foi quando imaginamos, dentro do nosso substitutivo, introduzir um 
dispositivo, através do qual, na obrigatoriedade da substituição do comer
ciante ou do industrial do montante das notas promissórias rurais por ele 
emitidas, essa substituição por uma cédula de crédito industrial, entendíamos 
que com essa providência estávamos salvaguardando o interesse da rede ban
cãria, que exigia as garantias. 

Quando um estabelecimento comercial, responsãveJ pela emissão dessas 
notas promissórias rurais fosse substituir o montante dessas notas promis
sórias rurais por uma cédula de crédito industrial, automaticamente ele teria 
que dar o penhor mercantil para garantir essa operação. Exatamente, â.o dar 
o penhor mercantil, daria à rede bancâria a garantia que ela exigia para poder 
operar com pequenos e médios produtores. Atualmente, conforme na ocasião 
nós procuramos demonstrãr, fornecia ao próprio Governo brasileiro um exw 
traordinârio instrumental de controle de toda produção, evitando dessa ma
neira que atravessadores pudessem ocultar parte do produto, esperando valo
rização. Lamentavelmente, esse item do nosso substitutivo foi vetado pelo Se
nhor Presidente da República. 

Então, Senador José Lins, nessa observação que V. Ex• fez com relação 
ao problema do crédito, parece-me que ainda temos muita coisa a aper
feiçoar, melhorando não só as condições do produtor, mas dando, por outro 
lado- esse também é o grande drama nosso -certas garantias ao Governo 
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de que os recursos subsidiados, colocados à disposição da agricultura, não 
vão ser desviados. Este é um outro grande drama. 

Nós não deixamos de reconhecer que, nos últimos anos, têm sido desti
nados ao setor agropecuário vultosos recursos; mas tambêm não podemos 
deixar de constatar, com tristeza, que uma parcela imensa desses recursos são 
desviados para outras atividades, aproveitando-se de juros subsidiados. Até 
para o open, para o mercado aberto já tivemos ocasião de verificar que houve 
desvios de crédito destinados à agropecuâria. E ar é que então reclamo, como 
reclamei no início, essa tal austeridade do Governo. Sei que em muita coisa o 
Governo não pode intervir diretamente. _e. o caso da comercialização; o Go.,. 
verno não pode intervir ilimitadamente na comercialização dos produtos 
agropecuârios. Não pode, senão deixaria de haver democracia. Entretanto, 
pelo menos da parcela colocada em termos de recursos pelo poder público, à 
disposição desse setor econômico, tinha que ser, na pior das hipóteses, fiscali
zado. 

Então, é isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que reivindicamos. 
E ao fazer essas considerações, a propósito desse manifesto, queríamos, 

ao concluir, dizer que esses suinocultores estão reiVilidicando algumas provi
dências: 

Em primeiro lugar, providências visando ao controle rígido do preço dos 
insumos, concentrados e medicamentos usados na criação de suínos, evitando 
dessa forma o lucro exagerado do revendedor desses produtos e aumentando 
os custos para o produtor. Parece-me que está dentro das atribuições do Go
verno o controle de preços. O que não ê possível é assistirmos a elevações in
discriminadas e astronômicas a cada semana, a cada mês, a cada dia que pas
sa, dos insumos básicos necessários para o produtor produzir para este País. 
E o Governo, não sei se impotente ou desinteressado, assiste de braços cruza
dos a essas coisas acontecerem dessa maneira. 

Uma segunda reivindicação seria a fixação urgente de um preço mínimo 
para o suíno, à base de 30% sobre os custos da produção, o que deverã ser re
gistrado trimestralmente, garantindo assim maior segurança e algum lucro ao 
produtor. 

Sr. Presidente, é oportuno lembrar que quando os produtores reivindi
cam um preço mínimo, e esse preço míninlo calculado com base no custo da 
produção, acrescido de 30%, nada mais se exige do que o cumprimento da lei, 
porque a lei já determina, na fixação do preço mínimo ao produtor, como se 
deve calcular esse preço mínimo, que é com base no custo do produto, mais 
30%. 

Ora, nesse caso específico, o custo apontado pelos suinocultores é basea
do em levantamento feito por eles e por têcnicos da EMA TER, que ê uma 
l!mpre pública. Se :1 EMA TER endossa esses cálculos, ora, o Governo é 
obrigado a aceitar; e se por esse levantamento eles comprovam que o custo do 
quilo do suíno para o produtor é de 58 cruzeiros, e se a lei determina que 
sobre o custo incidam 30% de lucro, ora, Sr. Presidente, estã muito fácil 
chegar-se ao resultado final desse preço mínimo que ê preciso ser garantido 
ao produtor: é 58 cruzeiros mais 30%. 

Ainda, Sr. Presidente, como terceiro item dessas reivindicações, que a 
percentagem correspondente à fixação do preço mínimo seja extraída da mar~ 
gem exorbitante obtida pelo intermediãrio na comercialização do produto fi
nal, para que o consumidor não seja sacrificado com esse ônus. 

Ora, Sr. Presidente, parece-me que estã aqui a solução. Basta o Governo 
querer agir, pagar a quem precisa e merece o preço Justo, para que ele conti
nue estimulado a produzir cada vez mais para o País. Mas, deve-se coibir a 
ganância dos que, intermedeiam a atividade entre produtor e consumidor fi
nal, para que não fiquem estes atravessadores com a parte de leão do lucro. 
Não é possíVel o produtor receber 32 cruzeiros e o consumidor pagar 150 cru
zeiros o quilo da carne. É preciso que, nesse processo de intermediação, haja 
austeridade do Governo, para que ningUém seja sacrificado, sobretudo o 
povo brasileiro, na sua imensa ffiaioria assalariado. (Muito bem!) 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, não sei se seria possível, a 
esta altura da sessão, pedir a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Ma!ler)- Desde que fosse ouvido o Ple
nário, eu poderia prorrogar a sessão, de acordo com o Regimento. 

Proponho ~ao Plenário que seja prorrogada a sessão por I 5 minutos. 

O Sr. Alexandre Costa (MA)- Sr. Presidente, peço verificação de quo
rum. Não se encontra nem o número legal para funcionar a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a presente sessão, avisando aos Srs. Senadores que a sessão 
extraordinária convocada para hoje às 18 horas e 30 minutos fica cancelada 
por falta de número legal. 

Designo para a sessão ordinária de manhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'>' 73, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu parecer n'>' 664, 
de 1980), que autoriza o GoVetno do Estado do Rio Grande do Norte a ele
varem Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo PARECER, sob n'>' 665, de 1980, 
da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 74, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n"' 666, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de 
dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, tendo 

PARECER, sob n' 667, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto_ vencido do Senador Leite Chaves. 

-3-
Discuss-ão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
668, de 1980), que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro 
Müller (SC) a contratar uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três 
milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n' 669, de 1980, da Comi,.ão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-
Discussão, em turno único, ·do Projeto de Resolução n9 76, de 1980 (aM 

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 
670, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a 
elevar em CrS 60.000.000,00 (sesserita milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, Sob n' 671, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de 1980 (a~ 

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
672, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhêus (BA) a elevar em 
CR$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 673, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-
DiscusSão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 81, de 1980 (a:. 

presentado pela Comissão de Finanças como Conclusão de seu Parecer n"' 
680, de 1980), que autoriza a Prefeitura da Cidade do. Rio de Janeiro a reali
zar empréstimo externo deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares ame
ricanos) destinado a aporte de Capital do Município à Companhia do Metro
politano do Rio de Janeiro - RJ, tendo 

PARECER, sob n' 681, de 1980, da Comíssão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

-7-
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nll 339, de 

1978, do Senador_ Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de 
bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 640 e 641, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favói'3Vei; e 
- de Finanças, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 384, de 1980, do Senador 

Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.) 

-8-
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que 



Setembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sesão 11) Sexta-feira 12 4SS9 

declarou Municípios brasileiros como áreas de interesse da segurança nacio
nal, tendo 

PARECER, sob n' 653, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do do Senador TanCredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores 
Nelson Carneiro e Lázaro Barboza. 

(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 385, de 1980, do Senador 
Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 32 minutos.) 

Aquilo que é possível fazer, Sr. Presidente, com o carvão, dentro do nos
so País em escala apreciável, para a substituição do diesel~ o aproveitamento 
de óleos vegetais e o que fazemos ou poderemos fazer nós aqui no Brasil, é 
das matérias em debate; o potencial hidrelétrico do nosso Continente e ostra
balhos que vém sendo realizados para aproveitar essas fontes ricas de energia 
do Brasil, também ~stão em estudo. Tudo isso estâ sendo debatido, hoje, pe
los qualificados especialistas, estudiosos e técnicos, chegados para o Encon
tro, vindos de todos os quadrantes da América do Sul e de todo o nosso pla
neta. 

Na reunião se destacam oradores, homens qualificados, que debatem os 
problemas das alternativas energéticas ilo Estado de São Paulo, no Brasil e 
também do que já se estâ estudando e fazendo em toda a América do Sul. 

O assunto prende-se diretamente à Agricultura; assim, o quadro das pos
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. GABRIEL HERMES NA SES- sibilidades agrícolas dos países da América do Sul e, acentuadamente da ex

SÃO DE 5-9-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA periência do nosso País, foi motivo de debate. O que deve, o que pode e o que 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: está fazendo a empresa privada, em face do desafio energético interamerica-

0 SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia o seguinte discur- no, são objetos de palestras. Nesta oportunidade, então, teremos ocasião de 
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ver o quanto se deve, o quanto se pode fazer e o quanto têm o dever de parti-

Movimentos se processam no Pais sobre os quais não devemos deixar de cipar, e estã9 participando, os grupos emPresariais, acentuadamente os do 
dar a nossa manifestação, nós que: nésta Casa, ·representam"os a opinião da Brasil. 

coletividade, do povo, de todos os segmentos nacionais. Uma exposição muito destacada foi a do professor Diogo de Figueiredo, 
Quero registrar· hOje; Sr.- Presidente, u-in -SlrliPóSio que se realiza em S. Secretário-Executivo para Assuntos Econômicos e Sociais da OEA. Anali

Paulo, pelo que de importante representa para a economia do nosso País, nes- s_ou, com muita precisão, os aspectoS inter"nacionais do difícil problema; sa
ta fase difícil que atravessamos, da crise energética, crise essa provocada pala lientou as distorçÕ-es que já 'COmeçam a se apresentar e que são graves. Cito 
importação de petróleo e pela ameaça para a Nação brasileira e para todos os aqui uma frase muito interessante: segundo observações dos técnicos da 
países em todos os continentes, da extinção,jã se aproximando do final deste OEA, principalmente nas repúblicas da América Central- e destacamos o 
século, desta preciosa matéria-prima que sa"i do seio da terra. Haiti- diziam esses técnicos que, hoje, custa mais aquecer a panela do pobre 

Em nosso País destacam-se os cuidados orientados pelo Governo, pelo do que enchê-la. 
Ministério das Minas e Energia, Sr. Presidente, mas queremos salientar aque- Vejam, nobres Senadores, como o problema apresenta dificuldades 
Ies que obedecem à orientação das classes empresariais. sérias em toda a imensa ârea desta América do Sul e da América Central. 

Realiza-se em São Paulo, tendo-se feito a Instalação ri.o últ.lffio dia 2 e Disse técnico presente, eu escrevi e anotei, depois pedi até a exposição 
prosseguindo até dia 5 de setembro, o .. Simpósio Interamericano sobre o De- para ler~ Disse: 
senvolvimento de Fontes Alternativas de Energia", e o Congresso Interameri- «No Haiti, e na Arilérica Centràl a realidade é dura- hã mui-
cano, também denominado, '"A Livre Iniciativa na Mobilização das Fontes tas famflias que chegam até a desistir de uma refeição por dia por 
Alternativas de Energia". causa do preço que custa cozinhar, até mesmo com carvão ~ e 

Sr. Presidente, participamos da instalação representando a nossa entida- acrescentou: custa mais aquecer a panela do que enchê-la." 
de- que é a Federação das Indústrias do Pará, da qual somos Presidente- Sabem V. Ex•s como é difícil e grave 0 problema do combustível e corno 
e também por delegação do Presidente da nossa Casa, Senador Luiz Viana. O ele toma dimensões, que vão além da simples movimentação dos veículos, das 
que assistimos, Sr. Presidente, foi a presença, o entusiasmo, a seriedade no fábricas, dos navios, das aeronaves. Ele atinge o homem, as pobres famílias 
debate dos assuntos que começaram e continuam a ser tratados. Observamos que dependem do álcool como combustível, que dependem do petróleo, que 
o apoio, o interesse de todas as entidades convocadas, as quais sornam cente- dependem, finalmente, das forças energéticas para que suas famílias prepa
nas dentro e fora do nosso País, acentuadamente de toda a nossa América do rem os alimentos. 

Sul. Essas coisa~ todas que ali se discutiram rriostram que não preocupou 
O Simpósio teve patrocínio dos mais altos órSãos dO continente, do Fo- aqueles que ali estão reunidos, apenas o grave e o grande problema dos veícu

rum das Américas, da Organização dos Estados Americanos, sob os auspícios los que percorrem_ as estradas do mundo e do Brasil, utilizando o petróleo, a 
do Governo do Estado de São Paulo, da Comissão Nacional de Energia, de asolina, o diesel, mas-até o problema alimentar. E nos países onde o frio ou 
quase todos os nossos Ministérios ligados ao assunto, do Conselho Científico o calor castigam o homem, os problemas da refrígeração e da calefação, além 
e Tecnológico nacional, de Embaixadas estrangeiras, e, como membros e ob- do problema de modifiCar o ar para os que precisam trabalhar. 
servadores, as Confederações do Comércio, da Indústría, da Agricultura, dos Todas essas coisas são debatidas, sugestões trocadas, acertadas posições 
transportes, as Associações Comerciais do Brasil. Além da presença de repre- e, muito acentuadamente, sempre procurando colocar o homem da empresa 
sentantcs ao Simpósio de todas as Federações das Indústrias dos Estados bra- privada como participante ativo - digamos assim - na solução desses 
sileiros, bancos, empresas, grupos empresariais de todo o País se ligaram ao problemas, na parte tecnológica, pois a empresa privada tem mesmo grande 
grande encontro realizado em São Paulo. oportunidade de trazer sua contribuição nesta fase decisiva. 

O Vice-Presidente da República, Dr. Aureliario Chaves, que vem partici- - Não foi um conclave, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que não tenha obe-
pando dos estudos e praticamente dirigirido as ações do Governo Federal no decido a uma longa preparação. Procederam-se a encontros preliminares pre
setor de estudos de fontes alternativas de energia, presidiu a instalação; profe- paratórios além do que se realiza agora _em São Paulo, iniciado na última 
riu na ocasião substanciosO discurso no qual analisou o problema dentro do segUnda-feira._ Houve encontros anteriore:;s, ~m países outros, aqui no Brasil e 
nosso País. Também esteve presente o Secretário-Geral da Orga-riíi3Ção dOs em todos buscando sempre meios, formas alternativa::; de energia, principal
Estados Americanos e nos confortou, naquela reunião, verificar a seriedade menie para países como o nosso, que sofrem tremendamente os efeitos da cri
com que são tratados assuntos de tão alta importânci"a para todo o nosso se do petróleo, e cujas despesas saltaram de um bilhão de dólares para mais 
País, que enfrenta, enormes dificuldades no setor energético. de dez bilhões, desarticulando inteiramente a economia nacional, criando di-

O discurso simples, ffiuito oportuno, do Presidente do Forum das ficuldades que atingem profu~damente a administração brasileira e, muito 
méricas, Dr. Mário Garnero, deixou bem claro a satisfação do grupo em- mais ainda, 0 bom povo do nosso País. 

presaria[ brasileiro ao receber todos que ali se ericontravam. -JOrrlais que tenho recebido, em comentários do Brasil e do exterior, sa-
Salientou-se na ocasião a luta do Brasil em busca da autonomia energéti- rii:iilã.m o quaáto são significativas reuniões dessa natureza. 

ca como um objetivo sério que reclama de todos, todos os esforços. Nós do Congresso - e nisso eu me farei sempre presente - devemos 
Sr. Presidente, observa-se que o mundo olha para nós com ansiosa ex- procurar saber o que ali se debate, tornar conhecimento das conclusões e dos 

pectativa, e até esperança, face a estudos feitos pelos brasileiros neste camp<Y. estudos apresentados. 
O esforço que fazemos nós na substituição do petróleo como fOnte de energia, Agora, posso adiantar aos nobres Senadores que as atenções dos presen
no transporte, já dã:ndo um exemp[o com os milhares de veículos que, movi- tes estavam acentuadamente voltadas para o Brasil, que jã apresenta com 
dos a álcool, percorrem as nossas estradas, estã sendo objeto da atenção na- avanço em certos aproveitamentos na parte vegetal, na produção do álcool, 
queles que se movimentaram, de toda a América do Sul. de países da Europa, di alguns produtos de oleagenosos como os de dendê, da soja, mamo na, e de 
e do Japão, inclusive. outros que produzimos, para utilizá:..los como substitutivo dessa coisa precio-
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sa que se vai esgotando pouco a pouco, que é o petróleo. Ouvi de um técnico 
estrangeiro a expressão: minérios acabam. Referia-se esse técnico, Sr. Presi
dente, ao petróleo, à facilidade com que jogamos para o exterior muitos dos 
nossos produtos saídos do seio da terra como o manganês, e o ferro, que já se 
esgotam nas terras do grande Estado de Minas GeraiS; o ouro que durante 
longos anos- deixamos sair sem controle- no tempo da Colônia- e que so
mente agora começa o Governo cuidar com mais atenção. 

Faço este registro como uma homeriagem que merecem os organizadores 
que deram dimensão exCepcional ao Simpósio Interamericano sobre o Desen
volvimento de Fontes Alternativas de Energia, sobre a livre inici tiva na mo
bilização dessas fontes. Trata-se de um encontro merecedor dos nossos aplau
sos, pela sua organização, pela qualidade dos que ali participaram- técnicos 
de todo o Continente e do exterior- e, acentuadamente, Sr. Presidente, pe
los estudos que estão se divulgando, e, ainda, por procurar comprometer não 
apenas grupos empresariais brasileiros, mas de todos os continentes, e tam
bém os governos de todos esses países. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Com muito prazer, nobre 
Senador Dirceu Cardoso. Ouço o aparte de V. Ex' 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Gabriel Hermes, V. Ex• es
tá trazendo a Plenário ul'!l problema que é angustiante para o nosso País e 
para todo o mundo. Nós estamos em face de fontes de energia que estão a se 
esgotar: o petróleo e o carvão. Além da pesquisa nos grandes centros tecnoló
gicos, sobre energia nuclear, através das centrais nucleares que se instalam no 
mundo inteiro ....:..:.... cerca de quase meio milhar de usinas nucleares instaladas e 
em construção - o mundo ainda se preocupa e tem que se preocupar com a 
energia solar, com a energia geotérmica,-Com a energia do vento. As nossas 
vistas estão voltadas para o ano 2000, quando, possivelmente, a fusão nuclear 
estará ao alcance de nossas mãos, e a energia gerada pela fusão nuclear, mi
lhões de graus, já está seriao CóllCjUiStada~ p-asso a passo. Creio que a Univer
sidade de Princenton, nos Estados Unidos, jã obteve alguns milhões de gfaus 
instantaneamente, em frações de egundos. Existe ainda o problema do vaso 
para conter essa reação, porque hoje, corno Sa. ,e V. Ex', a fusão nuclear é 
contida em sistemas eletrornagnêticos, -porque nJo há nada que pos&a conter 
corpos que se desintegram como no "Sol, gerando 1 1ilhões de graus de calor. 
Nada suporta isso, a não ser sistemas eletromagnêtkos que funcion-:im cOmo 
continentes dessas fontes geradoras. Mas veja V. Ex' que.::: !'"'-rdeste está 
muito adiantado na pesquisa e na solução de energia solar corno fonte alt.:r
nativa de energia. Brasília também jâ tem centenas de -casas cuja água é aque
cida por energia soJar. Quero crer que pelo interior afora já há até pesquisas 
de usinas de secagem de cereais movidas a energia solar. Por enquanto, pes
quisas. Brasília, nobre Senador, tem centenas de casas aquecidas a energia so
lar; a água quente é obtida através de um aquecedor solar. Ainda é uma ener
gia cara à bolsa de qualquer um. Só pessoas bem situadas, só os tais desta Re
pública, só as grandes mordomias desta República é que podem pensar em 
energia solar para aquecimento domésticO. Mas V. Ex• aborda um tema pal
pitante nesta sessão de sexta-feira: são as fontes alternativas de energia. 

Espero que, quando conquistarmos a energia solar, busquemos a energia 
geotêrmica, busquemos a energia dos ventos. Já estamos na energia nuclear, 
com olhos postos na fus-o nuclear, a geração de calor que se processa no sol e 
que o homem vai dominar atê o fim do século. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA) - Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, só para dar uma idéia a V. Ex•, que está sempre atento a todos os 
problem_a_s ~ _g_t_a_nd~s_ 0!-!._p_~QlJ~n_o_s _ _:-:-:-_q_lJ-~ iot_~r~ss~m-~Q_:Sra:;;il ~ª!é à __ hurna
nidade, só para dar uma idéia do que se debate naquele Encontro, citarei ape
nas alguns detalhes. 

Na primeüa reunião plenária, cuja Presidência de Honra foi dada ao Se
nado Federal, na pessoa do nosso Presidente Luiz Viana, o assunto debatido 
foi exatamente o desenvolvimento das alternativas energéticas, em todas as 
formas de aproveitamento. V. Ex• vai" encontrar uma série seguida de confe
rencistas estudando tudo que se refere aos desafios energéticos nos vários 
campos. Este tema avançou por toda manhã e toda tarde. Já na sessão ple
nária írrn:diata, um destaque especial para a importância da educação do ho
mem no princípio de aproveitamento e de economia de fontes de energia. 

Vejam V. Ex"'s, Srs. Senadores, a preocupação que resulta de coisas apa
rentemente pequenas. Ao mesmo tempo, salienta-se a importância que têm os 
grandes consumidores energéticos, o homem, as grandes indústrias, as gran
des empresas, os meios de transporte. 

Louvamos o interesse acerca de uma tese específica da maior relevância 
para as comunidades internacionais, num mundo com recursos naturais fini-
1os. 

Finalmente, nos congratulamos, como observador que fomos, com os 
conferenciStaS, os repi'e56iltãntes de bancos, do Banco do Brasil, da PE
TROBRÃS, do Instituto do Açúcar e do Álcool, com os empresârios, com o 
Governo Federal, e todos que participaram dos estudos em busca de uma res
posta ao desafio energético das Américas. 

Salientamos, Srs. Senadores, que a grande preocupação despertada foi 
para o setor energético das fontes alternativas, que saem do que pode ser f<j"' 
nevado, ao invés das fontes de energia, como a que V. Ex•, Senador Dirceu 
Cardoso, citou, ou seja, a perigosa e ao mesmo tempo tentadora energia que 
estamos buscando, que devemos buscar. Essa busca nos levou à Alemanha, 
quando visitamos os grandes empreendimentos e as grandes usinas nucleares 
daquele País. 

Sr. Presidente, faço este registro para que aqui, neste plenário, fique des
Rertada a atenção para o Sirnpósío Interamericano sobre Desenvolvimento 
de Fontes Alternativas de Energia. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GABRIEL HER
MES EM SE~U DISCURSO 

SIMPÓSIO INTERAMERICANO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
DE FONTES ALTERNATIVAS 

DE ENRGIA 
Congresso Interamericano ''A Livre Iniciativa na Mobilização 

de Fontes 
Alternativas de Energia" 

FEIRA INTERAMERICANA DA INDÚSTRIA ENERGi::TICA 

São Paulo, 2 a 5 setembro 1980 - Palácio das Convenções - Parque 
nhembi 

DECLARAÇÃO DE SÃO PAULO 

É a seguinte a íntegra do documento .. Declaração de São Paulo", distri
buído ao final do Simpósio Interamericano sobre o DeSenvolvimento de Fon
tes Alternativas de Energia: 

"Reunidos em São Paulo, ao térmíno dos trabalhos realizados no perío
do de 2 a 5 de setembro de 1980, os membros da Comissão Rela tora da Orga
nização dos Estados Americanos e do Fórum das Américas, refletindo pontos 
de vista manifestados e discutidos pelos participantes do Simpósio lnterame
ricano sobre o Desenvolvimento de Fontes Alternativas de Energia, e do 
Congresso ''A Livre IniciatiVa ·aa MObilização de Fontes Alternativas de 
Energia", declaram: 

1. O estudo aprofundado de qualquer problema deve pressupor uma 
preocupação central com o homem. Assim, é indispensável a consideração da 
presença fundamental do homem nas propostas de solução da crise energética 
que hoje envolve o continente e o mundo. E dado o papel preponderante do 
homem na superação das dificuldades energéticas, a sua capacitação há de ser 
fato r imprescíndível na racional utilização das fontes alternativas de energia. 

2. A melhoria substancial das condições de vida das populações ameri
canas é o objetivo que dá o mais elevado sentido ao esforço para pleno apro
veitamento do potencial energético do continente. Sob essa comum inspi
ração é que devem os povos U:a região e seus governos confrontarem o desafio 
representado pelo desenvolvimento de tecnologias adequadas à exploração de 
suas alternativas energéticas. 

3. Estas reuniões enfatizaram que as políticas nacionais de energia de
vem dar especial atenção ao impacto sobre a produção de alimentos, emprego 
e meio ambiente. Em resumo a ênfase é em desenvolvimento integral. 

4. O diálogo e a cooperação ati v a entre governos e empresas dos países 
pode ajudar a cada um deles a encontrar o modelo energético adequado aos 
se-ll-s--reeursos-e -o-bj-etives. ----------

5. Caberá à empresa privada, em cada país, avaliar e assumir os riscos 
de uma ativa participação no esforço pelo desenvolvimento das fontes alter~ 
nativas de energia. Os graus de risco diferem em função dos níveis de estabili
dade econômica, política e social estabelecidos. Caberâ portanto aos Estados, 
em com rapartida, definir com clareza o âmbito de suas próprias ações e as re
gras po ítico-econômicas sob as quais o setor privado deva cumprir com rnâ
xima e iciência as suas tarefas. 

6. O desenvolvimento da produção industrial e agrícola em regiões me
nos favorecidas de cada país há de ser parte fundamental da ação no campo 
energético. A ampliação das- fronteiras económicas, pela consciente adoção 
de diferentes alternativas tecnológicas, e a geração de crescentes quantidades 
de emprego deverá ter em vista, prioritariãmente, a melhoria da qualidade de 
vida nas áreas mais carentes. A demanda de energia em grande escala e em 
orma concentrada Que a indústria e as âreas urbanas apresentam e, por outro 

lado, a demanda em pequenas quantidades e dispersa geograficamente, que 
presen-ta a agricultura e as áreas rurais, nos leva a reiterar a necessidade de 

comblnar diferentes soluções energéticas. 
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Governos e empresas contemplam hoje o desafio do estabelecimento de 
um novo projeto social, cujo perfil conômico seja saudável e cujo perfil ener
gético seja sustentável. 

7. A atividade agrícola na América: Latina e no Caribe, em especial na
queles países com recursos limitados, enfrenta difícil dilema de concentrar-se 
na produção de energéticos ou na produção de alimentos. 

As políticas de desenvolvimento devem compatibilizar a produção de ali
mentos e de agroenergéticos utilizando as zonificações ecológicas e balanços 
energéticos como elementos programáticos iniciais. 

Na revolução energéti a atual encontram-se também as bases da trans
formação agrícola e fundiária tão requerida por muitos países americanos. 
Estes países podem e devem concentrar-se na produção _}larmonizada com 
duplo objetivo: 

I - aumentar a oferta de alimentos, para energia humana; 
II- aumentar a oferta de combustíveis de fontes diversificadas, para 

energia carburante. 
8. Nenhum programa de produção de alimentos ou de energia Será viá

vel sem vigorosas decisões políticas de apoio às divers.as etapas de sua imple
mentação. Todavia, os modelos de p_olítica energética a serem formulados pew 
los países americanos deverão considerar as característiCas econômicas, agro
nômicas, políticas e sociais de cada um, sen1 prejuízo da franca cooperação 
internacional, o que permitir13., _uma Vez d~fin_!das essas políticas, gerar uma 
política hemisférica de energia em benefício global. 

9. E justo reconhecer a grande contribuição, pioneira a nível mundial, 
que o álcool está efetuando para a superação da atual situação energética. Po
rém, devem ser mantidos os afuais esforços para:a··sua complementação com 
outras fontes, pois a história recente nos tem ensinado o perigos dos modelos 
energéticos fortemente concentrados num só combustível. 

10. Os paísses em desenvolvimento e particularmente os países latino
americanos precisam, sobretudo, de tempo e 'de uma ferta apropri da de re
ursos de longo prazo para ó financiamento ade uado de seus déficits em 

transações correntes e, ainda, para a realização dos investimentos indispensá
veis à redução de sua dependência energética._Há (Jue se-encontrar urgentew 
mente os mecanismos- pára gerar tais exCedentes, com um mínimo de co
moçao em te mos de inflação continental, sem desequilíbrios externos e efei
tos outros tão indesejáveis quanto insuportáveis. 

ll. No empenho dos países americanos para a diversificação dasfpntes 
energéticas e a dimiriuição da dependência externa, ê altamente compensador 
a todos o confronto das diversas experiências naciõnais. Do exemplo e da de
monstração resultarão, sempre, oportunidades para a constante ampliação 
da gama de alternativas com que cada país poderá contar. As condições ini
ciais de cada país, face às transformações requeridas por suas estruturas pro
dutivas, seguramente serão bem diferentes--umas das outras. No entanto, este 
fato deverá induzir os países americanos a valorizarem ainda ffiais o cotejo de 
experiências e a cooperação internacional no desenvolvimento de suas fontes 
alternativas de energia. 

12. No âmbito da cooperação interameri@na, deve ser considerada a 
importância dos eventuais efeitos de degradação do meio ambiente que só po
dem ser solucionados a nível regional. Tal preocupação deverá estar presente 
como elemento imprescindível à planificação energética e à preservação do 
meio ambiente. 

13. Os trabalhos cumpridos neste simpósio e neste Congresso realçam 
a geral conveniência de se manter: 

a) No âmbito da rganizaçao dos Estados Americanos- OEA, um 
parlamento aberto ao diálogo permanente, técnico e político, como elemento 
catalizador do esforço e da cooperação hemisférica no contexto do diálogo 
Norte-Sul pela presença ativa na Organização de importantes países exporta
dores, atuais e potenciais, assim como de países importadores em pequena e 
grande escala; 

b) O fórum das Américas é também um parlamento aberto ao diálogo 
polítíco, técnico e empresarial, de amplo acesso aos cidadãos de todos os paí
ses do continente; 

c) O trabalho de ambas as Organizações pode_permitir que se estabe
leçam os necessários consensos e se construam as adequadas políticas novas
to campo das fontes alternativas de energia. 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. JOSE LINS NA SESSÃO DE 9-
9-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICA
DO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSI:: LINS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

lnicio este discurso por uma explicação. Estamos_ diariie-cte uma vcrda~ 
deira ditadura da Oposição nesta cása. -

S. Ex•, o nobre Senador Agenor Maria, clama por diálogo, mas faz ques
tão de solicitar, ele mesmo, o aparte de outro_s Senadores para negar-me par~ 
ticipar do debate. Sobre o discurso de S. Ex• reafirmo que este País não está 
cedendo coisa alguma do que ê seu. Cedendo o quê? O álcool que não está 
produzindo? Quanto a terras, temos milhões e milhões de hectares ociosos, 
sem produzir. Há homens que podem ocupar essas terras, há milhares de 
famílias pobres. O Governo não negaria terras a elas. O que nos falta é di
nheiro para investir, para jnstalar essas famílias, para instalar unidades de 
produção, não só agropecuárias como industriais. Mas, deixar essas terras 
ociosas, terras que aproveitadas não perderão um grão de areia sequer, so
mente porque os recursos para nelas produzir viriam de poupanças estrangei
ras, que as exploraria durante algum tempo,com lucros para o País e para ela, 
seria, a meu ver, um verdadeiro absurdo, sobretudo quando se sabe que o 
País precisa de divisas. 

Mas, deixemos esse assunt9 para outro momento e vamos ao tema que 
me proponho desenvolver hoje. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, no final do primeiro período legislativo, 
o Senador Roberto Saturnino pronunciou um veemente discurso, no qUãl re
clamava do Presidente Figueiredo o aparente desconhecimento do Programa 
do PMDB. 

S. Ex' dizia, então, não compreender como poderia o Presidente da Re
pública desconhecer as propostas concretas, tantas vezes por ele repetidas, ou 
feitas pelos mais modestos Deputados e Senadores da Oposição, para a so
lução dos problemas do País. CulpOu, Por isso, até o Serviço de Segurança 
Nacional. 

Certamente considerou esta uma falha grave- que está prejudicando a 
Nação. 

O Senador Jarbas Passarinho, em brilhante discurso feito no início ae 
agosto, já analisou as sugestões da Oposição. 

Pelo quadro que pintou, arrumando em urna tela única essas propostas, 
mOstrou S. Ex• que, se de uma a urna, isoladas, elas chegaram a parecer ga~ 
lhofas ao eminente Senador Paulo Brossard; reyn_idas, mostraram-se urna 
simples mistura ae .. inCongruentes opiniões", capazes de provocar graça e 
zombaria. 

Foi assim que interpretou o nobre Líder da OposiçãO, o quadro bosque~ 
jacto pelo Senador Jarbas Passarinho. 

Ao ouvir o sério relato feito pelo Líder da Maioria, S, Ex• de tal modo 
achou o quadro e~d_rúxulo e engraçado, que reagiu à sua aceitação. Chocou
se. Chocou-se e reagiu, transferindo, como é comum em certos casos, a causa 
da graça para o açúcar de Pernambuco, onde o Líder da Maioria estivera hã 
pouco. 

O Senador Aderbal Jurema não gostou~ Não gostou, Sr. Presidente, e 
afirmou que .. o açúcar de Pernambuco, se bem não faz, também não faz mal 
a ninguém", disse isso e protestou, para evitar que o Senador Paulo Brossard, 
numa reversão de suposições, atribuísse ao açúcar de sua terra o perigo do va
por malígno, a que Frei Manoel Calado atribuiu a morte de Frei Caneca. 

Veja Sr. Presidente, a dificuldade criada. A essa altura a sorte do eminen
te Líder Jarbas Passarinho entrava em apuros- e o Senador Paulo Brossard 
desviou, hábil e inteligentemente, o seu discurso, para vergastar o Governo, 
que não quer deixar a Oposição subir ao Poder ... Enquanto houver fraude, 
enquanto houver expedientes desonestos, poderá parecer milagre uma mu~ 
dança de Governo", disse o Senador Paulo Brossard. E voltou a analisar o 
caso das propostas da Oposição. 

"Quem se inscreve no PT não se inscreve no PP, e quem prefere PDT ou 
PTB há de ter razões_ para não se filiar ao PMDB." 

Eis aí. Essa foi a lógíca de ferro do Senador Paulo Brossard, tão clara, 
tão convincente que chega a ser mesmo acaciana. 

E é com base nesse postulado Sr. Presidente, que ele constrói a demons
tração de que as sugestões das Oposições têm que ser diferentes. Mais do que 
djferentr;s. Ppderiam ser contraditórias. Ê verdade que o postulado do Sena
dor Paulo Brossard não explica porque elas se lhe mostraram tão engraçadas, 
na descrição do Líder da Maioria. 

Aliás, nem explica também outra coisa: porque, mesmo dentro do 
PMDB, essas sugestões são tão desencontradas. 

Não importa Sr. Presidente. E não importa por quê? Porque ninguém ex~ 
plica o inexplicável. Mas, então, procura-se outra saída. O Senador Paulo 
Brossard recorre, por isso, ao Pader Vieira e compaia, nada mais e nada mew 
n.os, do que a Oposição com diamantes- e O-Governo com vidros- é claro. 

Daí em diante a tese muda. Talvez seja melhor mostrar que, também do 
lado do Governo, nem todos pensam do mesmo modo. 

Ora, não é questão de opinião que estamos discutindo. E. evidente que, 
cada cabeça cada sentença. Mas o problema é outro. Trata-se de saber se há 
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alguma coisa que, mesmo sem contar com apoio unânime, represente uma al
ternativa válida para governar o País. 

Sr. Presidente, não sou dos que pensam como o Sr. Leonel Brizola. Tal
vez ele se situe no canto extremo do pessimismo. Também não chego a pensar 
como o Senador Paulo Brossard, que estâ no outro extremo- o do otimismo 
dos diamantes. 

Eu fico no meio termo. 
E aqui não vã o Senador Paulo Brossard encontrar mais uma contra

dição entre mim e o meu Líder- só porque eu passe a valorizar algumas das 
sugestões da Oposição. 

Coloquemo-nos em uma posição cortês. 
Sem descartar outras sugestões desejo, Sr. Presidente, analisar, hoje, 

aquelas que o nobre Senador Roberto Saturnino vem, sistemática e reiterada
mente, defendendo. 

Ele reclama que tem sido repetitivo, o que é verdadeiro, e que, a despeito 
disso, não há sinal de que esteja sendo ouvido. Temo, portanto, que nessas 
condições, acabe por tornar-se uma descortesia deixar de comentar as suas 
idéias. 

Por isso quero comentâ-las hoje. 
As proposiÇões do Senador Roberto Saturnino começam por centrar-se 

na concepção de uma reforma tributária, que seria capaz de promover uma 
melhor distribuição da renda e da riqueza, além de obter os recursos neces
sários para saldar o que ele chama a "fatura da inflação". 

Sua Excelência propõe a captação de recursos para o financiamento do 
déficit do Governo -eliminando, assim, uma das causas bâsicas do processo 
inflacionário e, ao mesmo tempo, reduzirido a demanda dos níveis mais eleva
dos de renda. 

Essa reforma tributária compreenderia o imposto sobre rendimentos de 
capital, sobre heranças e sobre transferências; compreenderia o aumento das 
alíquotas do imposto de renda das pessoas físicas de maiores níveis de ganho 
(os 50 mil ou os 100 mil mais ricos); a modificação do imposto de renda das 
pessoas jurídicas, para reduzir as alíquotas das pequenas e médias empresas 
nacionais. A reforma abrangeria os impostos indiretos- IPI e ICM- para 
reduzir a incidência sobre os bens de consumo popular e para aumentar a car
ga sobre produtos de luxo; atingiria ainda o Imposto Territorial Rural, para 
taxar, de forma progressiva as grandes propriedades menos aproveitadas na 
produção, e recairia, também, sobre o IOF, para tributar, pesadamente, as 
operações de curto prazo, evitando assim as especulações financeiras. 

Sua Ex• sugere, ademais, medidas de carâter fiscal, visando a melhoria 
da partiCipação dos municípios na arrecadação total. Isso seria feito através 
de alguns critérios de redistribuição de parte da receita federal, mas não indi
ca qualquer critério nesse sentido. 

Sugere, em reforço à capitalização das pequenas e médias empresas, a 
utifização dos recursos do PIS_-PASEP na compra de ações dessas empresas. 

Dessa forma se capitalizada, ao inesmo tempo, segundo argúi, a partici
pação dos lucros pelos trabalhadores. Dá a entender que seriam ações das 
próprías emp-resas onde trabalham, com o reforço da parcela não exigível no 
financiamento dos aumentos do capital dessas empresas. 

Critica o empréstimo compulsório como uma tentativa canhestra de algo 
numa díreção bem escolhida, mas falha e inoperante, uma vez que o Governo 
voltou atrás e introduziu a correção monetária no ressarcimento do emprésti
mo. 

Ele critica~ ainda, o Governo porque--não ímplementa e efetiva a reforrila 
agrária, conforme vem sendo preconizada desde 1965, pelo próprio Governo 
Federal, através da utilização do Imposto Terriforial Rural. 

Devemos reconhecer, Sr. Presidente, que, algumas das sugestões do Se
nador Roberto Saturnino são, para nós, procedentes. Mais do que isso, algu
mas delas fazem parte das diretrizes políticas atuais. 

Por exemplo, qu.anto ao Imposto. Territorial Rural: 
Para o Governo, Reforma Agrâria não pode significar a desapropriação 

e a redistribuição indiscriminada de terras, processo capaz de desorganizar, 
irremediavelmente, a economia rural e de destruir um dos pontos básicos de 
apoio dos atuais programas de desenvolvimento económico e social do País. 

Trata-se, isso sim, de taxar, progressivamente, a grande propriedade im
produtiva, obrigando o proprietário a utilizá-la, ou dela desfazer. 

Para o Senador Roberto Saturnino já não sei bem o que seria Reforma 
Agrária. 

Contrário à grande propriedade rural, mesmo num País de enormes ex
tensões desocupadas como o nosso, é entretanto, favorável a distribuição das 
terras dos latifúndios, de qualquer natureza, segundo penso, entre pequenos 
proprietários mas admite, que, .. realmente, o Imposto Territorial bem aplica
do, criteriosamente progressivo, conduz à Reforma Agrária". 

1:: aqui que ele concorda com o Governo. 

Concordou em 1965 quando apoiou o projeto do eminente brasileiro 
Paulo Assis Ribeiro. Há de continuar, certamente, concordando agora com 
as diretrizes desse mesmo Governo que, tornou ainda mais progressivo o ITR 
com a proposta do INCRA, recentemente aprovada pelo Congresso Nacio
nal. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Posso interromper V. Ex•? 

O SR. JOSlt UNS (PDS- CE)- Com o maior prazer, Senador Ro
berto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- 1:. apenas para um pequeno 
esclarecimento, definindo um pouco melhor o que penso efetivamente a res
peito da reforma agrária. Acho que, pelo Imposto Territorial Rural, se pode 
obter uma melhoria na estrutura da distribuição fundiária do País. Acho que 
o projeto Paulo Assis Ribeiro foi realmente bem direcionado; apenas, digo o 
seguinte: com a experiência que temos dos resultados colhidos nesses 15 anos 
jã se faz necessária uma revisão dos critérios de incidência, de vez que a estru
tura fundiária não se alterou como o próprio autor, Engenheiro Assis Ribei
ro, esperava. Então, acho que chegou o momento de se tornar mais progressi
va a taxação, no sentido de obrigar realmente os grandes propietârios, de ter
ras, ou a utilizá-la de forma mais económica ou a vender parte de suas terras e 
aumentar a oferta. Agorat nobre Senador, julgo que isso tem um efeito positi
vo no sentido de melhorar a distribuição, mas eu iria mais adiante e tenho 
preconizado que, naquelas regiões do País, onde os conflitos de terra se têm 
manifestado com maior intensidade na região da fronteira agrícola, não acho 
que se deva pensar em fazer reforma agrária, nem em São Paulo, nem no Rio 
Grande do Sul, nem no Paraná~ mas na ãrea da fronteira agrícola. Acho que 
um conjunto de grandes projetas de colonização constituiria o que se poderia 
chamar de uma reforma agrária, casado com o aperfeiçoamento do Imposto 
Territorial Rural no sentido que tenho preconizado. 

O SR. JOSlt LINS (PDS- CE)- Tenho a impressão de que interpre
tei bem o pensamento de V. Ex• Citei as suas palavras integralmente. 

~·o fmposto Territorial Rural bem aplicado, criteriosamente progressi
vo, conduz à reforma agrária." Já conhecia, aliás, o pensamento de V. Ex•, 
exposto em seu livro. 

O que penso, nobre Senador, talvez como V. Ex•, é que não adiantaria, 
simplesmente, sair desapropriando terras para desorganizar o setor rural. Hã 
pouco expliquei ao Senador Agenor Maria que terras nesse País não falta; o 
que falta, são recursos para investimento. É claro que se poderiam formar 
fundos que pudessem implementar um pouco mais a distribuição de terras ... 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ)- Permita-me. Mas eu tenho 
repetido, com bastante freqUência, que encaro reforma agrária ou esse con
junto de projetas de colonização corno um investimento. Acho que V. Ex• 
tem razão; precisamos levantar fundos e, por isso, ele se casa com a reforma 
tributária, na medida em que os recursos poderiam advir daí. 

O SR. JOSli UNS (PDS- CE)- Daí por que eu chego à conclusão de 
que o que nos falta não é terra; o que nos falta, realmente, são recurs-os para 
explorar essa terra. A mão-de-obra também está aí disponível. Mas eu conti
nuo, Sr. Presidente. 

Mas, se algumas das sugestões de S. Ex'- são procedentes, o mesmo não 
podemos dizer de muitas outras. 

Por exemplo, -~or11relação à política salarial, a proposição básica de S. 
Ex• ê a da inoperância da nova lei. Cita, para prová-lo, o exemplo, a última 
greve no ABC, que, segundo diz, estaria como que perpetuando o ••arrocho". 
Aliás, por mais estranho que pareça, é ele que mais recentemente, vem defen
dendo, com veemência, a integridade dessa lei. Sugere, alternativamente, ne
gociações diretas totalmente livres, com emergência do sempre mencionado 
.. Pacto Social", entre patrões e empregados. Admite, então, que o Governo, 
assim procedendo, ganharia credibilidade de ambas as partes e com isso obte
ria resposta positiva aos seus apelos de moderação nos reajustes, com ganhos 
em termos de menor realimentação da inflação, maior estabilidade dos em
pregados e paz social. Na ausência disso, segundo argúi, tenderiam a se acir
rarem as disputas entre capital e trabalho, com elevação de custos. com gre
ves, contendas, demissões, etc. De forma muito livre, generaliza S. Ex• o cam
po das lutas e das disputas pela renda, durante a inflação, entre agricultura e 
indústria, entre indústrias modernas e indústrias tradicionais, entre empresas 
nacionais e multinacionais, etc. Todas estariam em briga por maiores fatias 
do bolo, com isso exacerbando ainda mais o processo inflacionário. 

Com relação ao problema salarial, as idéias e sugestões do Senador Ro
berto Saturnino parecem-nos, no mínimo, ingênuas e ambíguas. t notório 
que os reajustes pela nova lei têm sido feitos a taxas superiores aos índices de 
custo de vida, desde novembro do ano passado, constituindo-se, na verdade, 
em foco importante, não digo de agravamento, mas de resistência inflacio
nária. Supor que a livre negociação, com reajustes, possivelmente mais eleva-
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dos, como parece indicar o próprio Senador Roberto Saturnino, possa contri
buir para atenuar as pressões inflacionãrias, porque apóS algum tempo os 
apelos do _Governo seriam ouvidos, conStitui nO- iriínimo exagerada ingenui
dade. 

Supor, ainda mais, que o propalado .. Pacto Sociar• resolva todos os con
flitos, reais ou apãrehtes; entre setores e indústrias~ isto ê, entre a agricultura e 
a indústria, entre as indústrias novas e tradicionaiS. e entre empresas nacionais 
e estrangeiras é, sem dúvida, afirmação totalmente gratuita. Não merece ser 
defendida. 

O controle da inflação, a seu ver, far-se-ía àiiida pelo controle de preços e 
juros. S. Ex• volta, mais uma vez, a sustentar a visãO ingênua e demagógica da 
Oposição, de que a especulação financeira· é-Uma das causas da inflação, 
quando na verdade é conseqUência. De qUalq-uer forma, o controle de juros 
vem sendo praticado pelo Governo, do que vem resultando, inclusive, sérios 
conflitos co-m a política monetária, pririciP3lffiêri.te de Open Mafket. 

A propósito da Política Monetária, aliás, ... 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSt: UNS (PDS - CE) - Com prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Neste ponto vou discordar de 
V. Ex• Continuo sustimtando que a especulação, mormente a especulação fi
nanceira, é uma das grandes causas, é um dos grandes vetores alimentadores 
do processo de inflação e que o Governo tem sid"o c-ondescendente, na medida 
em que o Banco Central não tem exercido a fiscalização com o rigor que pode 
exercer sobre as manobras praticadas pelo sistema bancârio para burlar, de 
toda forma, a exigência da redução das suas taxas de juro. O banqueiro tem 
como pedir as compensações, o seu cliente não tem como negar essas com
pensações e o Governo, que tem como fiscalizar isso, fecha os olhos. E a prá
tica vem sendo exercida, encarecendo sempre, continuamente, o custo do di
nheiro a ponto de gerar tensões, declarações conflituosas entre empresários e 
banqueiros, como S. Ex' há de ter notícia do que ocorreu há poucos dias no 
Ceará entre o grande empresário nacional Antônio Ermírio de Morais e um 
representante do sistema bancário nacional. 

O SR. JOSt: UNS (PDS- CE)- Tem V. Ex• razão num ponto. É 
quando diz que apesar do controle o dinheiro acaba se tornando mais caro do 
que com a liberação. O remédio não é, portanto, prático. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMD"iJ ~ RJ) - Não creio, nobre Senador, 
sinceramente, não creio. -

O SR. JOSf: UNS (PDS- CE)- É a conclusão a que V. Ex• chegou, 
não fui eu somente. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Não. Perdoe~me V. Ex' Deve 
haver um equívoco aí, não cheguei a essa conclusão. Acho que o Governo 
não está exercendo o controle sobre as suas determinações a respeito da taxa 
de juros, e o processo está se encarecendo por uma certa frouxidão, por uma 
certa condescendência do Governo em relação às prátiCàS que se tornaram 
correntes no mercado financeirO. 

O SR. JOSE L!NS (PDS -CE)- V. Ex• verá que, no meu discurso, 
vou chegar exatamente a esse ponto; do custo de manutenção de um tal siste
ma de controle. 

Mas, continuo, Sr. Presidente: o Senador Roberto Saturnino faz críticas 
veementes a procedimentos monetaristas rígidos, cujas primeiras conseqUên
cias são a recessão e o desemprego. Ora, a recessão e-o desemprego riada iêm 
a ver com a política econômica seguida afualmente pelo GOverno. Pelo con
trário, é tanta a preocupação em evitar conseqüências dessa natureza que, se 
de algo pode ser o Governo acusado nesse sentido, ê, justamente, de ter, até 
ainda há. pouco, seguido uma política monetária excessivamente permissiva. 
As críticas do Senador, nesse aspecto, não são, contudo, muito claras. Ele pa
rece criticar .. preventivamente" ou seja, com receio de que medidas muito 
drásticas dessa natureza, atinai se imponham, dada a resistência do processo 
inflacionário. Nesse sentido suas previsões são de que, "algo terrível estaria 
para acontecer ainda este ano". Mas não precisa nem de longe o que seja esse 
algo terrível. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Posso explicitar? 

O SR. JOSE: UNS (PDS- CE)- Ouço com prazer o Senador Rober-
to Saturnino. --

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Vou explicitar em dois pon
tos: primeiro, o corte indiscriminado e a meu ver muito forte dos gastos go
vernamentais, de um modo geral, especialmente dos investimentos das em
presas estatais. É ainda resultado daquela campanha contra a estatização que 
o Governo se aproveitou para co'mpor um pouco politicamente com os seto-

res que pedem isso, e está trazendo como resultado urn,a queda acentuada na 
taxa de investimento deste País. Desde 1977 essa taxa vem caindo continua
mente, e a meu ver com repercussões que vão se tornando cada v~z mais gr~
ves. Este o pr!meiro ponto. Segundo ponto é a limitação da expanSão do cré
dito em 45%, quando a taxa de inflação deste ano jâ superou, nos primeiros 
oito meses, o nível de 60%. Parece-me que aí, também, a obstinação em se 
manter esse rlivel reduzido pode e vai gerar situações muito graves, gravíssi
mas para o empresariado nacionaL 

O SR. JOSE: UNS (PDS- CE)- Esse é o pensamento. V. Ex• mesmo 
parece criticar, como-há pouCO sugeri, preventivamente, a política monetária 
do Governo. Se ela é muito aberta certamente não favorece ao controle da in
flação. 

Tanto a restrição ao crêdito, como uma menor expansão da despesa 
pública são meios para combater a inflação. A meu ver, aliás, o Governo não 
agiu tão drasticamente na redução dã despesa das empresas públicas. Alguns 
criticam o Governo por gastar demais, por interferir na economia privada, 
por investir desmensuradamente; mas se o Governo, controla a sua despesa, 
mesmo num momento em que há necessidade de fazê-lo, também recebe críti
cas. 

O fato, nobre Senador, é que algumas medidas de carãter estrutural e de 
caráter monetarista lêm que ser tomadas no momento em que a inflação atin
ge nível além do qual não podemos permitir que ela avance. E V. Ex• sabe 
que, mesmo assim, essas medidas não têm efeito muito râpido. Ainda outro 
dia fiz referêncfa ao que aConteCeu após 1963. A inflação muito alta àquela é
poca continuou subindo em 1964 e para tender a baixar, levou praticamente 
dois anos. 

. O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Estã aí o caso da Argentina e 
o caso do Chile, nobre Senador, quanto tempo levou, e qtie destruição causou 
nas economias daqueles paíSes, na base industrial, da Argentina e do Chile, os 
rigores da política monetarista. E como custaram a aparecer os resultados, e 
que sacrifícios enormes se impôs ao povo daqueles países, para se obter resul
tados, afinal de contas, nada compensadores. 

O SR. JOSt: UNS (PDS -CE) - V. Ex• sabe que o combate à in
flação não se faz sem dificuldades, sem que se imponham certas dificuldades 
ao povo. Infelizmente o País cresceu a taxas muito altas. Talvez ninguém pos
sa crescer,· impunemente a taxas de lO, a 12 e mais por cento ao ano durante 
vários anos. 

Agora é hora de segurar um pouco a economia. Não de levá-la à reces
são, mas de desaquecê-la para que possamos controlar o ptocesso inflacio
nário. Medidas, sem exagero, têm que ser tomadas. Mas volto, Sr. Presidente, 
ao fio de meu discurso. 

O Senador Roberto Saturnino critica ainda as políticas para o setor ex
terno da economia. Clta, inicialmente, as previsões catastróficas do Ex
Ministro Karlos Rischbieter para os resultados do balanço de pagamento 
deste ano, que teriam custado a sua demissão. Procura, então, argUir da im
possibilidade de se obter o financiamento necessário para os déficíts previs
tos, porém "não reconhecidos pelo Governo". Como solução alternativa 
para a política de promoção de exportações, sugere uma contenção mais rigo~ 
rosa das importações e a renegociação da dívida externa, com a provável fina
lidade de reduzir, a curto prazo, os dispêndios com o serviço da dívida. 

Essas suposições parecem-nos igualmente sem consistência. As previsões 
citadas por S. Ex', ficaram desatu.cilizadas logo após o Hpacote" de dezembro, 
não obstante os aumentos, acima das previsões, do preço do petróleo. Isto 
realmente se deu. Há uma clara tendênc_ia a menores déficits da balança co
mercial, manifestada nos índices de quantum. Mantidos os preços anteriores, 
nossas importações cresceram, até junho deste ano, apenas cerca 3%. Houve, 
é certo, além disso aumento dos preços externos. Devemos, também, atentar 
para o crescimento acelerado das exportações que estão se comportando con
forme as previsões feitas em dezembro. 

Por outro lado, não parece existir maiores dificuldades ao financiamento 
do déftcit em cjc, de vez que, ao findar o I I' semestre jã havia sido negociada 
quase a metade do montante necessário para este ano. 

Até fins de julho, esse montante jâ se elevava a 6,3 bilhões de dólares, o 
que representa mais de 50% das nossas necessidades. Maior contenção das ex
portações, conforme deseja o Senador Roberto Saturnino, é sempre uma me
dida desejável. Mas, nas circunstâncias atuais, não nos parece que haja mar
gem significante para isso. Forçar demasiadamente essa contenção pode se 
tornar contraproducente. E preciso distinguir os bens supérfluos, ou de logo 
substituíveis, daqueles que nos são necessários. 

O crescimento de nossas importações, a partir de 1974, tem-se dado, 
quase exclusivamente em função_ da elevação dos preços do petróleo. Entre 
1974 e 1979 o total das importações brasileiras cresceu 42%. 
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Excluído o petróleo, o crescimento foi apenas de 5,5% em dólares. Isso 
significa que tomados os índices de quantum, esse crescimento teria sido, tal~ 
vez, negativo. 

Uma maior contenção nas condições atuais restringiria, certamente, a 
disponibilidade de bens essenciais, com riefastos resultados sobre a economia, 
em razão da incompressibílidade da pauta dirigida para a manutenção e cres
cimento do processo produtivo. O desemprego seria urna das primeiras con
seqUências disso. 

A Oposição certamente citaiá, aQui, o caso- das turbinas de Tucuruí, mas 
isto é caís-a coinJ)Jetamente diferente. Trata-se, aí, não de uma simples ope
ração de importação, mas de um contrato de financiamento. A França finan
ciou, através da Neyrpíc e da Creusot-Loire, 40% das instalações de Tucuruí, 
parcela que entregou em equipamentos. O Brasil, porém, participa com a 
fabricação dos 60% restantes. 

Para se ter uma idéia de o que isto representa, basta dizer que nas usinas 
onde estamos utilizando toda a capiddãde produtiva do País, como é o caso 
de Itaipu, o grau de nacionalização ê de 80%. -

Em suma o que foi negociado nesse contrato de financiamento externo, 
não passou de 20%. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - V. Ex• permite? 

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE) - Com o maior prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• citou o caso das turbi
nas de Tucuruí, mas a minha citação abrange o setor de equipamentos de um 
modo geral. Acho que nesse setor, nobre Senador, é possível haver muita 
substituição. E com efeito que não seria o negativo, apontado por V. Ex•, 
porque ao invés de produzir desemprego, ao contrário, iria produzir mais em
pregos, visto que essa é uma indústria que está com uma capacidade ociosa 
apreciável. Acho que na áre<l, dos equipamentos em geral há muita coisa a 
substituir. Agora, gostaria de dar um exemplo, num segundo setor- e vou 
aqui recorrer ao que ouvi de V. Ex• qui neste plenário, há dias atrás. Não me 
recordo mais a que propósito, mas V. Ex• citou o crescimento dos gastos com 
viagens internacionais, viagens de turismo, os nossos gastos em divisas. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE) - Se não me engano, foi o Senador 
Jarbas Passarinho. Não fui eu. 

O Sr. Roberto Saturníno (PMDB- RJ)- Exatamente. Foi o Senador 
Jarbas Passarinho. E verdade. Então eu me valho do exemplo de S. Ex• Será 
que essas viagens não podem se incluir na área dos supérfluos, que poderiam 
ser reduzidas em quantias que não seriam desprezíveis, nobre Senador? Estou 
citando exemplos que me vêm à lembrança no momento, mas acho que essa 
pauta de importações e o próprio gasto cám o petróleo poderiam ser reduzi
dos se houvesse efetivamcnte uma política sistemática de contenção, de im
portações. 

O SR. JOSf: UNS (PDS- CE)- Nobre Senador Roberto Saturnino, 
esse tipo de diálogo, de debate, é muito interessante. Devo dizer, porém, que 
para nós o que interessa não é a despesa em si, mas o saldo. O saldo do turis
mo, hoje, nos é favorável. Há que haver alguma reciprocidade para que as 
empresas possam trabalhar. Se impedimos as viagens dos brasileiros, se não 
damos uma certa compensação, certamente não vamos atrair negócios. 

Quanto ao petróleo, lembro a V. Ex• quejã chegamos a importar um mi~ 
!hão de barris por dia: estamos, hoje, importando cerca de 860 mil barris. 

O SR. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Há uma divergência entre os 
dados oficiais a esse respeito. Li uma notícia no jornal que veio, aliás, confir~ 
mar algo quejâ me havia chegado como informação por outras fontes: os da~ 
dos da PETROBRÁS não coincidem com os do Ministro Delfim Netto. o 
que acho muito grave. Até vou adiantar uma informação que considero mui~ 
to grave: é que o déficit da balança comercial estaria sendo bem maior do que 
esse que está sendo anunciado. Chamo a atenção de V. Ex•, por que me pare~ 
ce um ponto muito grave. Acho que devemos ser cautelosos, porque nossos 
credores internacionais acomPanham muito bem a evolução da nossa econo
mia. os dados estatísticos apresentado e se esta informação que me chegou for 
verdadeira, acho que vai ser algo muito inconveniente no nOsso relaciona
mento nas nossas negociações externas, nobre Senador. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Senador Roberto Saturnino, volto 
primeiro ao aparte anterior de V. Ex• Quanto à utilização da capacidade 
ociosa da indústria, todas essas negociações que resultam em cessão da pro
dução de equipamentos à indústria estrangeira, em aparente prejuízo da nos-

sa indústria, são em geral todas das discutidas com as áreas produtoras, com 
a ABIMAC, por exemplo. E o caso das Turbinas de Tucuruí. Evidentemente, 
conciliam-se esses entendimentos no sentido dos melhores resultados para o 
País. 

Quanto ao problema de erros propositais ou não em dados divulgados 
pelo Governo, eu usaria esse tipo de acusação com muita cautela. Estou ci~ 
tando 860 mil barris por dia, um dado que me foi fornecido por pessoa do 
Conselho Nacional de Petróleo. Essa redução até se justifica, de vez que a 
nossa produção interna cresceu um pouco e que os nossos estoques não estão 
tão baixos. Mas se hover erro, evidentemente, devemos corrigi-los. Recebo 
isso com muita cautela. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Estou também, colocando 
com cautela, mas li há dois ou três dias uma notícia na Imprensa, de que a 
PETROBRÁS fornecia dados diferentes. Segundo a PETROBRÁS, a impor· 
tação estaria em torno de 950 mil barris Por dia e não nessa casa de 850 a que 
V. Ex• se refere. Isso levantou-me uma preocupação muito grande. Por quê? 
Porque já me havia chegado - como eu digo - tambêm, a informação de 
que o déficit verdadeiro de julho não esteve na casa dos 200 milhões de dóla~ 
res, mas bastante acima disto. V, Ex• há de observar que eu não havia usado 
este dado, ainda, e estou usando agora com cautela, porque efetivamente não 
tenho confirmação disso. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Eu recolho a informação de V. Ex• e 
vou procurar saber até onde isso pode ser verdadeiro. 

Não me consta que o País esteja aumentando o consumo do petróleo, 
sinceramente. 

Mas prossigo, Sr. Presidente. 
O Senador Roberto Saturnino faz, ainda, considerações esparsas sobre 

temas recorrentes da Oposição, tais como as críticas ingénuas ao '"open
market", ao "entreguismo" das reservas minerais da Amazônia, ao Excesso 
de mordomias nas empresas estatais (aliás, pfeocupação dominante do Go
verno) e aos recentemente divulgados indicadores do agravamento da 
"pobreza absoluta" contidos no último PND. 

Senhor Presidente, o Senador Roberto Saturnino tem, com o brilho de 
sua inteligência, defendido repetidamente as suas idêias. Discordamos de 
muitas de suas sugestões, mas não podemos deixar de reconhecer que S. Ex• 
representa a expressão mais alta do pensamento econômico da Oposição. 

Vale a pena, portanto, repassar com cuidado as suas principais con-
cepções: 

Comecemos por voltar à política salarial. 
A meu ver esse é uin dos aspeCtos mais ambíguos das idéias de S. Ex• 
Ele critica a nova lei salarial, alegando que a sua inoperância enseja, a 

exemplo do ocorrido com os metalúrgicos de São Paulo - a intensificação 
das greves. 

Segundo S. Ex• a lei está dirigida para a manutenção de uma mão-de
obra barata, para possibilitar maior volume de exportações a preços reduzi~ 
dos. Propõe, como alternativa, a liberdade sindical e a negociação direta en
tre empregados e empregadores. E em seguida vem a contradição: o Senador 
Roberto Saturnino projJ-õe; tam-Oéin, um mecanismo de garantia do emprego 
-e o estabelecimento de um ~~salário adequado", no sentido de evitar que a in~ 
flaçào seja alimentada pela elevação salarial. Eis aí a dubiedade. 

Antes de mais nada, gostaria que S. Ex• explicitasse o que, realmente, 
compreende por "salário adequado" e, como esse salário e o acordo que o 
gera evitariam os efeitos inflacionários posteriores. 

Pelo seu raciocínio, tudo leva a crer que ••tal salário" não deveria resul
tar de correção muito elevada, para conciliar os reajustes com o combate à in~ 
ilação. 

Ao propor a substituição da lei por acordos diretos, não parece S. Ex• 
lembrar que o esforço das reivindicações é sempre pela ampliação dos rendi
mentos salariais. Analisado por esse lado, a tese do Senador Roberto Saturni
no é de uma total ambiguidade. 

Se, por outro lado, o "salário adequado" por ele sugerido for superior à 
inflação, então a tese defendida pelo Senador Roberto Saturnino estaria, per
feitamente, entrosada com a política do Governo definida na lei salarial. 

Isso é fácil de ver pela análise dos índices de aumento dos salários, de 
acordo com a nova lei. Depreende-se desses índices que, para uma larga faixa 
dos salários nlenores, a taxa anual de reajuste vem sendo superior à variação 
do ICV. 
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TAXAS DE REAJUSTES SALARIAIS EM COMPARAÇÃO COM AS O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Não estou dizendo que não 
TAXAS DE VARIAÇÃO DOS !ND!CES DE CUSTO DE VIDA seja. Por isso que todo pacto tem os seus participantes. Haverã setores (ora 

desse pacto. Acho que o Governo deveria oferecer às empresas algumas coi
sas muito concretas, por exemplo: ~eserva de mercado, custos financeiros 
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Aliás, é bom observar que, nesses dados, a taxa utilizada para a produti
vidade foi de 3,5% para todas as faixas Sala:daís. Na prática essas ·taxas vêm 
sendo, sistematicamente, maiores. 

E claro que todo aumento de custo, inclusive o dos salários, produz efei
tos indesejáveis para o combate à inflação. -----

Mas para o Governo o cunho social da distribuição da renda tem, hoje, 
carâter de prioridade. 

Outro aspecto que o Senador Roberto Saturnino não parece ter percebi
do é o de que, quando o Governo estabelece um índice de reajustamento dos 
salários, isto não significa que a empresa não possa ultrapassá-lo. 

O que ela não pode é lançar o adicional no custo de seus produtos. 
Não somos, nem nós e nem o Governo, contra a negociação direta. Tan~ 

to é assim qUe a margem de produtividade é livre de ser negociada. A lei, po
rém, assegura a reposição compulsória do valor monetãrio dos salãrios me~ 
nores, até por um dever de justiça sociaL 

Analisemos agora o que pensa o Senador Roberto Saturnino sobre a Re
forma Tributária. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ) --V. Ex" me permite um apar-
te? 

O SR. JOS€ L!NS (PDS - CE) - Com o maior prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Acho, nobre Senador, que 
defendemos o reajustamento semestral, o que houve de positivo na lei atual e 
por isso, estamos combatendo a idéia de revê-lo, mas o que achamos é que, 
acima desse reajustamento, os salários devem se elevar, e enquanto se eleva
rem, dentro do aumento de produtividade, não hã conseqUência inflacionária 
alguma. Mesmo que se elevem acima do nível de produtividade, desde que 
haja um rebaixamento dos outros custos, isto é, dos juros, os custos financei
ros, por exemplo, também não haveria cons-eqüência inflacionária, mas uma 
conseqüência de redistribuição interna, enfim, do produto da renda gerada. 
Achamos que o que é necessário é que os próprios mecilnismos de negociação 
encontrem um equilíbrio. O Governo poderia p~opiciar vantagens concretas 
a empresários e a trabalhadàfes, no sentido de procurar minimizar essa dis
puta durante um plano de combate à inflação. Mas é salutar que essa nego
ciação se processe livremente. Quando V. Ex• diz que a lei não impede isto, cu 
discordo de V. Ex", porque a política do Governo e a própria Lei de Segu
rança Nacional impedem que os trabalhadores utilizem o instrumento funda
mental nessa negociação, que é a liberdade sindical, o direito__de greve, enfim, 
as armas que eles dispõem para negociar, senão o seu poder de barganha fica 
nulo; aí, é a negociação entre aquele que tem e o que nãõ tem. Nesse caso, é 
óbvio que não se trata mais de uma negociação. Enfim, acho que esse aspecto 
é realmente delicado e que se deve tentar aquilo que temos chamado um pac
to. Ele seria possível, desde que se oferecessem concretamente algumas outras 
vantagens importantes aos trabalhadores e aos empresários e, cm troca, se 
criassem condições para pedir uma certa moderação espontânea, durante al
gum prazo, em troca dessas vantagens concretas. 

O sR."JOSf: LINS (PDS- CE)- Em suma, V. Ex• acredita que o 
diálogo sempre leva a melhor conciliaçã~. Eu estou certo disso. Mas V. Ex• 
acha também, o Governo deveria conceder subsídios às empresas para que 
elas tenham o que repartir com seus empregados. Ora, evidentemente, esses 
subsídios ou coisa que-OO Valha, terão que sair de alguém, jã que não é o Go
verno que produz. Veja, V. Ex•, como o problema é delicado. 

verno simplesmente, acabaria por não ter condições de fornecer recursos às 
empresas, a fim de que elas os transfiram para os empregados. 

O S-r. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador, dei exemplos 
muito concretos e acho que a tese é muito pragmática ... 

O SR. JOS€ UNS (PDS -CE)- Compreeendo. V. Ex• acha que isso 
poderia ser feito para as empresas pequenas. Ota, o problema, em geral, está 
exatamente nas maiores. Veja V. Ex" o que ocorre em São Paulo, no ABC, 
onde as .·orças são mais organizadas. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Acho que as maiores preci
sam de capitalização para enfrentar; as maiores têm experiência de enfrentar 
lutas sindicais nos seus países de origem, as maiores têm fonte de capitali
zação que a pequenas e médias não têm. As maiores têm condições de enfren
tar. Então, vamos pedir Que elas enfrentem, vamos deixar que elas enfrentem. 
Agora, as outras, que não têm condições, vamos criar as condições para elas 
enfrentarem. Acho que não tem nada de idealismo, não se trata de uma políti
ca de apelos, mas, ao contrário, uma política bastante pragmática, de ofere
cer, concretamente, isso e aquilo para ambas as partes. 

O SR. JOSE UNS (PDS-' CE)- V. Ex• verã adiante o que o Governo 
vem faze-rido pelas peqtieriaS- empresas. 

Mas, não hã por onde correr, não hã por onde não reconhecer que ale
gislação atual obriga a reposição do valor monetário dos pequenos salários; 
permite que a discussão se estenda no que tange à produtividade. O que a lei 
oferece é uma base._Sob o seu império a tese de V. Ex" encontra, aliás, todas 
as condições para ser desenvolvida. A lei não contraria suas idéias. Acredito 
apenas que V. Ex• não se mostra realista quando pensa que tudo marcharia 
bem pelo simples afastamento da lei e do Governo, cabendo a este apenas ar
car com as despesas resultantes do aumento dos salários. Esses recursos vi
riam de alguma fonte e essa fonte nem sempre estaria disponível. 

Passo agora, Sr. Presidente, a analisar o problema da reforma tributâria. 
O que pensa S. Ex• sobre ela? 

S. Ex.', recomenda uma reforma que reduza a demanda da classe alta 
através da taxação dos ganhos de capital, além da redução do ICM para os 
produtos de consumo popular. 

Preconiza também a redução da carga sobre as pequenas empresas na~ 
cionais e pede uma sobrecarga adicional, para aqueles proprietários rurais 
que não utilizam adequadamente as suas terras. 

Recomenda, por fim, através do IOF, tributar pesadamente, as ope
rações de curto prazo, para evitar a especulação financeira. 

Até aí, tudo parece excelente. Acontece, porém, que S. Ex• não quantifi
ca nada. 

S. Ex• não se arriSca a avaliar os efeitos desastrosos de uma reforma exa
gerada dessa natureza, por exemplo, sobre o volume de investimento do País
que, em grande parte, é financiado via ganhos de capital. 

Ainda hã algum tempo, V. Ex•, Senador Roberto Saturnino, alegava que 
o País poupa cada vez menos, que as taxas de poupança estavam caindo. 

Por outro lado V. Ex" não parece, nem um pouco, preocupado em ava
liar a situação dos Estados e dos Municípios, ao se defrontarem com possíveis 
reduções de suas receitã.s, dependentes que são, praticamente, dos bens de 
consumo popular. 

Or<i., o Pais, a meu ver, não está. preparildo pã.ra viver uma política tribu
tária altamente progressiva baseada quase somente em impostos diretos. 
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Esse é, para mim, o lado indeterminado das sugestões.@ o mais o Sena~ 
dor Roberto Saturnino pensa como o Governo, só que chega atrasado, por~ 
que o Governo já vem fazendo o que ele ainda vem apenas imaginando. 

Senão vejamos. O Governo instituiu,- por exemplo: 
I) O emprêstimo compulsório sobre os rendimentos das pessoas físicas, 

não tributáveis ou tributáVeis na fonte, pelo IR, quando excedam a Cr$ 4 mi~ 
lhões (medida, aliás, nem sempre elogiada pela Oposição), e a elevação da alí~ 
quota e a ampliação da incidência do IOF. Ambas são medidas destinadas a 
combater a inflação via redução da demanda agregada, particularmente a das 
classes de maior poder aquisitivo. 

2) O Governo vem reduzirido a carga tributária das pequenas empresas. 
O Senador Roberto Saturnino não pode desconhecer o teor do Decreto~ lei n9 
1.780 de 14-4~80, que isenta as peqUenas empresas do recofhimento do IR e 
do I PI, justamente para reduzir os custos gerenciais dessas empresas, e para 
influenciar positivamente a formação de seus custos. Além do mais, S. Ex• 
parece não atentado para o texto do Decreto n9 84.634, daquela mesma data, 
que reduz a zero a alíquota do IPI incidente sobre itens de elevado consumo 
popular. 

Quanto a idéia de evitar a especulação financeirã, com a redução das ta
xas de juros e dos repasses de recursos públicos, gostaria que S. Ex• forneces
se a fó{rriula de pôr isso em prática de modo seguro. 

Aqui volto a um tema jâ anteriormente tratado. 
Se for mediante um drástico tabelàmento das taxas, a nível baixo, certa~ 

mente a medida seria ineficaz. Não se pode prever que outras formas de reei· 
procidade seriam exigidas pelas instituiÇões financeiras (por exemplo, um cer
to nível de saldo médio) para frustrar a medida governamental. 

A fiscalização pelo Governo, além de cara, seria certamente ineficaz. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Desculpe, mas não concordo 
com V. Exf 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE) - Essa é a opinião de muitas das auto
ridades monetárias. 

Se, em vez disso, optássemos pela intervenção do governo, então a ma~ 
nutençào destas taxas reduzidas,( seria talvez o que V. Ex• sugere para as pe~ 
quenas e médias empresas, com o objetivo de resolver o problema do salário), 
geraria ma:lores dispêndios para o Tesouro, sob a forma de subsídios que se
riam, no caso, concentradores de renda, além de visivelmente inflacionários, 
na medida em que forçassem o Governo a emitir. 

Ora, ê justanleitte -o contrãí-io disso ·que se deseja. 
O objetivo, hoje, nobre Senador é reduzir a enorme dependência da ativi

dade económica do crédito subsidiado, que deve, quando necessário, ser alta
mente seletivo. 

Quanto aos repasses de recursos públicos, estes sim, estão sendo realiza
dos, mas apenas de acordo com as grandes prioridades nacionais. 

Deles se beneficiam: 
I) A agricultura ~ para aumentar a produção de alimentos destinados ao 

abastecimento interno e até para gerar excedentes exportáveis; 
2) As exportações- visarido estimulá-Jas, tornando o preço dos produtos 

brasileiros mais competitivos no mercado internacional, especialmente os 
manufaturados e semimanufaturados; e, 

3) Os programas energéticos~ com o objetivo de reduzir a dependência 
externa, do fornecimento de energia. · 

Quanto a uma tributação diferenciada do Imposto Territorial Rural, 
esta já existe; é progres~íva cofio Tá~eS_dareci e foi, recentemente, aperfeiçoa
da. S. Ex• não pode esquecer isso. Basta ver a Lei n9 6.746/79 recentemente 
votada pelo Congresso. 

Analisemos, agora, o problema da capitalização das pequenas e médias 
empresas. S. Exf sugere que se aloquem os recursos do PIS~PASEP para a 
compra de ações novas, de empresas de capital nacional, e para reduzir à li~ 
quidez ••exagerada" do OPEN, extinguindo as cartas de recompra. 

Ora, Srs. Seriadores, é por demais sabido que os recurso do PIS-PASEP 
formam um património do trabalhador assalariado e que, por isso mesmo, é 
obrigação primordial do Governo preservá~lo tanto quanto possível, contra a 
descapitalização. 

A aplicação pelo trabalhador, desses recursos, na empresa em que exerce 
as suas atividades, encontra, de logo, uma enorme dificuldade que parece in~ 
viabilizar a questão: essas empresas teriam que ser de capital aberto, que hoje 
são em número ainda reduzido no País. Mesmo assim, seria necessário orien
tar os trabalhadores para evitar a deterioração de suas aplicações. É claro, 
porém, que esses ativos poderiam ser transferidos para outros empreendi
mentos. Analisemos o problema por este lado. 

Os recursos do PIS~PASEP representam hoje, como se sabe, o maior vo~ 
lume de disponibilidade para as aplicações do BNDE. 

Ninguém desconhece que a área de abrangência desse Banco é exten a, e 
que suas linhas de financiamento são de grande importância para o desenvol~ 
vimento do País. 

Ernbora não se possa discríminar totalmente, a participação do PIS
PASEP nas suas apliCações para apoio à capitalização de empresas, dois fatos 
são, porém, incontestáveis: 

I) A origem dos recursos do Banco provêm de 3 fontes fundamentais, 
(Ver Quadro II). 

FONTES DE RECURSOS DO BNDE 

Em Percentaqem 

O R G E M 1978 1979 

Ger-ação interna (inclui retornos do'PIS-PASE 24,S 23,0 

PIS/PASEP/FPS (novos ingressos) 

Outros 

~: Relatório anual do BNDE 

45,2 

30,0 

47,9 

29, l 

Torna~se claro que os recursos do PIS-PASEP correspondem a cerca de 
50% dos recursos disponíveis pelo Banco. 

Pols bem, talvez~ o que V. Ex', Senador Roberto Saturnino, desconheça, 
é que grande parte desses recursos jã ê destinada pelo BNDE, à capitalização 
das empresas nacionais. 

Em 1978 a parcela dos _recursos disponíveis, aplicados nesse objetivo, 
atingiu a 17,9%, enquanto em 1979 esse percentual elevou-se a quase 25,0% 
(Ver Quadro Il!). 

APOIO J1. CAPlTALIZAÇÃO DE EMPRESAS~ BNDE 

Em percentagem 

~O DA L I DA DE 1978 1979 

Fi na:nc i amen t-o a Acionistas a, 1 12,8 

capitalização (inclui F.P.S.) 2;0 3,8 

Part.icipação S.:>cie:t.ária 7,2 7,9 

T o T A L 17,9 24,5 

~: Relatório anual do ENDE 

Ora, se oS recursos do PIS-PASEP são metade dos recursos do Banco, e 
se 25% dos recursos do Banco se aplicam na capitalização, significa que 50% 
dos recursos do PIS-PASEP jã são aplicados na capitalização das empresas 
nacionais corno V. Ex• sugere. 

Daí, digo eu, V. Ex• chega atrasado, com uma sugestão que, realmente, é 
interessante. 

Esse percentual aplicado é grande. Acredito, nobre enador, que, talvez, 
possa ainda ser aumentado, não, a curto prazo, mas, a médio prazo. 

E preciso, entretanto, considerar que o fundo tem outros compromissos, 
por exemplo, com o pagamento do 149 salário, cujó objetivo eminentemente 
social não se pode desprezar. 

E: verdade que, como os próprios dados aqui mostrados indicam, está 
havendo uma notável aceleração na representatividade desse agregado. O que 
nos parece, porém, excessivamente ingênuo, é Pensar que essas aplicações, 
possam se tornar um fator expressivo de combate à inflação. 

Quanto às opiniões do Senador Saturnino sobre o OPEN e, especifica~ 
mente, sobre as cartas de recompra, julgo que são necessãrias algumas consi~ 
derações. 

A carta de recompra tem a sua regulamentação efetivada através de Re
soluções específicas do Banco Central (de n•s 366- 9-4-76,423- de 19-4-
77, 565- de 20·9-79 e 593- de 19-12·79), que S. Ex• certamente não desco· 
nhece. 

Através desta regulamentação, as Instituições financeiras que venham a 
assumir compromisso de recompra a preços fixos, só poderão fazê-lo após 
habilitarem-se junto ao BACEN, e após enquadradas em condições previa
mente estabelecidas pelas Autoridades Monetãrias. Essas condições demons· 
tram a preocupação das Autoridades Monetárias, no sentido de limitar as 
operações de recompra, que somente são feitas livremente, quando se trata de 
L TNs, dada a sua função de instrumento necessãrío, de execução da política 
monetária do País. Outras operações desse tipo não são livres; são obrigato~ 
riam ente feitas entre pessoas jurídicas ou, obrigatoriamente feitas entre enti
dades financeiras. 
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Só as LTNs apresentam portanto, liqüidez imediata, para possibilitar a 
esterilização de excessos de liqUidez no siste}l1a econômico, ou para nele inje
tar recursos- de forma rápida e eficiente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Senador José Lins, vou pro· 
por ao Plenário que se prorrOgue a sessão por lO minutos, para que V. Ex" en
cerre o seu discurso. 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CE)- Agradeço a V. Ex• e pediria que V. 
Exf. me concedesse 15 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Estã em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. (Pau

sa.) 
Aprovada. 
Está prorrogada por lO minutos a sessão, e improrrogãveis, porque tere

mos sessão do Congresso Nacional às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. JOSt LINS(PDS- CE)- Contínuo, Sr. Presidente, e agradeço 
a V. Exf. 

Chega-se à conclusão de que os demais ativos transacionados do OPEN
MARKET (ORTN, CDB'S, Letras de Câmbio, Letras Imobiliârias, etc.) não 
apresentam a liqüidez a que S. Ex" se refere. 

Mas, tomemos, agora, Sr. Presidente, outro tema. 
O que pensa, o Senador Roberto Saturnino, sobre especulação? Quanto 

a isso, creio que as ídéias de S. Ex• são menos práticas e bem menos convin
centes. Por exemplo, S. Ex• acha que o Governo deve estabelecer uma ação 
vigorosa, no sentido de conter as especulações com os gêneros alimentícios e 
na área imobiliária. Muito justo. Mas como deseja S. Ex" fazê-lo? 

Para o p-rimeiro caso, ele sugere como solução, a ampliação da COBAL, 
para quebrar, segundo diz, a cadeia de intermediários. 

No segundo caso, sugere, simplesmente, a formação de estoques de terre
os nas mãos do Governo. 

Como se pode constatar, são sugestões de elevado carãter intervencionis
ta e de pouco sentido prático. O caminho do Senador Roberto Saturnino é es
tatizar tudo. 

Uma intervenção total no mercado de gêneros alimentícios, não parece, 
a meu ver, uma posição defensável. Compete ao Poder Público fiscalizar, e 
não intervir em uma atividade eminentemente característica da iniciativa pri
vada. O Governo vem fazendo o que deve, isso é, buscando a regularização 
dos preços dos gêneros, através de suas politicas de preços mínimos, e de for
mação, aqui sim, de estoques reguladores, para coibir especulações em pro
dutos essenciais. 

Mas, no segundo caso, não. Para a formação de estoques de terrenos, ha
veria necessidade de promover uma aventurosa política de desapropriações 
que além de exigir inverSões vultosas geraria, por certo, um elevado grau de 
inquietação por atingir, profundamente, o instituto da propriedade privada. 
Não é demais lembrar, também, que a ampliação dos gastos daí resultantes 
elevaria, demasiadamente, a demanda agregada, gerando mais um foco de 
pressão inflacionária. Esta idéia não se coaduna, nem mesmo com o pensa
mento do _Senador Roberto Saturnino, quando reconhece que é necessário 
.. enxugar a demanda". 

Compete ao Governo - e isto ele vem fazendo - tornar produtivas as 
grandes extensões de terras adquiridas com fins especulativos- quando se 
trata de área rural - e estimular a aquisição da moradia própria, através do 
Sistema Financeiro de Habitação, nas zonas urbanas. 

Sr. Presidente, o nobre Senador Roberto Saturnino também tem a sua 
opinião sobre como tratar a dívida externa. S. Ex• sugere a renegociação da 
dívida face ao que, por conta própria, identifica como a relutância dos ban
queiros internacionais em conceder novos empréstimos, devido à resistência 
do Brasil aos esquemas do FMI. Ao mesmo tempo, S. Ex• sugere a contenção 
das importações. 

Quanto à primeira sugestão, os fatos demonstram exatamente o con
trário. A credibilidade do País no exterior continua sólida, e disso tem dado 
provas o noticiário da imprensa, quando aborda declarações de banqueiros 
internacionais.Tanto é assim que, já no final de julho, o País tinha absorvido 
USS 6,3 bilhões do mercado financeiro exterior. O Governo não vê necessida
de de uma renegociação de sua dívida externa. Se o fizesse, como propõe o 
Senador Roberto Saturnino, aí sim, a credibilidade do País estaria meaçada, 
constituindo isso uma demonstração clara de nossa incapacidade de saldar 
compromissos. 

Quanto ao FMI, a "ajuda" desse Fundo, certamente, seria condicionada 
a exigências tais, que a própria Oposição, de certo, criticaria, mesmo porque 
os empréstimos do FMI nada têm de compensadores. 

Além disso, nem mesmo o FMI estã temeroso de tlossa capacidade de 
pagamento. Basta consultar o seu mais recente relatório. A diretoria Executi
va do Fundo cons"idera "corajosa e na direção certa" a política económica 
que vem sendo adotada pelo Brasil. 

Outra observação do Senador Roberto Saturnino char: , a atenção para 
a necessidade de contenção das importações. Nisto estamos Jdos de acordo. 
O Governo tem, por todos os meios, restringido as compras no exterior. Mas, 
aqui, torna-se essencial um esclarecimento: esta contenção tem atingido, em 
sua quase totalidade, as importações de bens de consumo supérfluos, assim 
como as importações do Governo e de suas empresas, mas aquelas referentes 
a insumos para o processo produtivo, ou dirigidas para reposições, não po
dem ser drasticamente reduzidas, sob pena de paralisação das fábricas e de 
perigosa queda na taxa mínima de crescimento para a geração de novos em
pregOs. Impedir tais-importações seria, sem sombra de dúvidas, decretar are
cessão- uma hipótese que nem o Governo e nem a Oposição desejam acei
tar. A médio prazo sim, mas esse é outro assunto, já cuidado pelo Governo, 
através do apoio à empresa privada nacional. 

Por fim, analisemos o que diz o Senador Roberto Saturnino sobre a Polí~ 
tica energética. Diz S. Ext.: 

"Precisamos de um plano energético com investimento maciço 
nos programas de resultado certo e prazo curto, como o ãlcool de 
cana e de madeira; o carvão mineral e vegetal; hidrelétricas de pe-
queno porte; a redução dos investimentos de resultados duvidosos e 
de longo prazo como o Programa Nuclear; a contenção de consumo 
de gasolina pelo racionamento - volta a tese do racionamento -
ou pela restrição ao uso do automóvel nos grandes centros; a mu
dança da estrutura de refino da PETROBRÁS;de modo a produzir 
menos gasolina e mais frações pesadas, como o diesel e o óleo com
bustível." 

Devemos convir que,· em matéria de política energética, as idéias do Se
nador Roberto Saturnino não inovam nada. Não criam, infelizmente, nada. 

Algumas delas apenas repetem o que o Governo jã vem fazendo. No que 
tange aO Consuino dC g.isolína, o GovCrno muito tem feito para a sua con
tenção. Não pelo racionamento- medida de resultados social e economica
mente imprevisíveis e de controle difícil e incerto. Não pela restrição ao uso 
de automóveis nos grandes centros, antes que um programa de transportes de 
massas garanta a circulação do povo .. Mas pela elevação dos preços, para fi
rianciar-, inclusive, as novas fontes alternativas de energia. 

Criticam-se sempre; até com veemência, essas medidas de Governo. Por 
quê? Porque a crítica superficial é compatível com o desconhecimento dos fa
tos. A verdade, porém, é que o consumo de gasolina, no País, caiu de4.600 li
tros/ano por carro, em !970, para 2.100 litros/ano por carro, em !979 (dados 
do CNP). 

É pouco? Não! É muito. 
Mas ninguém cita isso. Ninguém se interessa pela realidade dos fatos. 
Investimentos maciços estão sendo feitos sim, e extraordinários, em pro-

gramas de resultados certos e de prazo curto. Uma média de I bilhão de dóla
res por ano, para a produção de álcool de cana ou de madeira - é tanto 
quanto mede o enorme esforço do País nesse campo, enquanto a produção de 
carvão mineral estã passando de 4,5 milhões de toneladas/ano para 25 mi
lhões de toneladas, de acordo com o atual programa do M.M.E. 

O que deseja mais S. Ex•? Pequenas hidrelétricas? 
A sugestão, Sr. Presidente, não se ajusta aO País, na atual conjuntura. 

Ajusta-se à França, ajusta-se à Alemanha, onde todo o terrtório é ocupado 
quase uniformemente. Onde toda a ãrea é cortada de redes de transmissão 
elétricas, capazes de receber e integrar economicamente, no sistema de luz e 
força, qualquer potencial instalado, por menor que seja. Mas não se ajusta ao 
Brasil. 

Não agora, pelo menos. 
A integração aos centros de consumo nacional, aos grandes centros, de 

pequenas potências esparsas, exigiria enormes investimentOs em linhas de 
transmissão, para ter, afinal, precárias condições têcnicas de funcionamento, 
e rendimento econômico, possivelmente, negativo. 

É claro que, como solução para problemas locais, as pequenas hidrelétri
cas não podem ser jamais esquecidas. Mas para resolver os grandes proble
mas nacionais do momento, não. Elas não ajudariam quase nada. 

É uma ilusão pensar nisso. 
Só no ano passado o País acrescentou 3,2 mil megawatts à sua capacida

de de produção. O consumo de energia elétrica cresce a 12% ao ano, o que 
exige a duplicação da produção a cada 6 anos. De 26 mil megawatts instala
dos em 79, devemos chegar a 52 mil em 1985 e a cerca de 104 mil em 1991. 
Como dar, nesse instante, prioridade a pequenas hidrelétricas? 
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Mas passemos adiante. 
S. Ex• chama, certamente de .. resultados duvidosos" aqueles que se espe

ram do programa nuclear. Está enganado. O mundo iniciou, hã muito tempo, 
a corrida em busca de energia do átomo. No ano 2000 ela poderá fornecer 
cerca de 20% de toda a energia consumida no mundo, ou seja, o equivalente a 
3 bilhões de toneladas de carvão por ano. (Relatório do GEEE, pãg. 58.) 

Somos um país rico em combusiíVeis atômicos - e não temos vocação 
para seguir, indefinidamente, a reboque do progresso alheio. 

O Góverrio está, pOrtanto, certo. O ritmo de implantação das unidades 
atômicas certamente poderá ser reduzido, mas 10 mil megawatts de energia 
nuclear é o míriiffiO que podemos desejar, como parcela dos 80 mil megawatts 
de energia elétríca, por que teremos de lutar até o ano de 1991 -numa déca
da apenas. 

Quanto à mudança da estrutura de refino da PETROBRÁS, há pouco a 
dizer. As variações no craqu"eamento a ·que S. Ex• se refere, constituem medi
das técnicas de rotinas, que vêm sendo utilizadas há muito tempo. 

Mais uma vez observa-se aqui o desconhecimento dos fatos: a fração de 
gasolina extraída do petróleo caiu de 27 a 29% para cerca de 20%, enquanto _a 
do diesel foi elevada de 22 a 24% para mais de 30%, percentuais que, este ano, 
serão ainda mais ajustadas ao consumo. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• o tempo adicional que me concedeu. 
Muito falei. É hora de terminar. 

Comentei, Srs. Senadores, as sugestões do ilustre Senador Roberto Sa
turnino, oferecidas para resolver os grandes e graves problemas nacionais. 

·~são caminhos viâveis."- diz S. Ex•- "São propostas concretas, que 
não mudariam a estruturaeconômico-social do País" ... Sua implementação", 
continua S. Ex•, -"não exigiria nenhuma revolução social, nenhuma ditadura 
do proletariado n. 

É verdade. NãO exigiria nada disso. Em certo sentido não exigiria, nem 
mesmo, a modificação de alguns programas do Governo. Mas, apenas em 
certo sentido. Assim mesmo somente no que tange a algumas das suas suges
tões. Quanto a outras, não me parece que sejam aceitáveis. 

Rendo, porém, as minhas homenagens ao ilustre homem público. S. Ex• 
é, no mínimo, coerente e perseverante. Ao longo da anãlise de suas idéias, dis
cordamos em parte, e, em parte fomos levados a concordar. Move-nos o dese
jo de um debate sério e construtivo. S. Ex• bem o merece. 

O que não aceitamos é a Crítica destrutiva, consciente ou inconsciente, 
cujo ·único objetivo é desmoralizar o Governo. Não é o caso de S. Ex• 

O Governo está aberto para ouvir e discutir. 
Apontem-lhe os erros com um mín_irno de apoio da razão. Mas não pro

curem aliar-se aos que buscam, a qualquer preço, desacreditá-lo ou 
desmoralizá-lo. 

Isto é impatriótico. 
Isto nós não aceitamos. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito _bem! Palmas.) 
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MESA 

Presidente 
Luiz: Viana 

1•-Vice-Presldente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Presldente 
Dinarto Mariz 

1•-Secretqárlo 
Ale~tandre Costa 

2•-Secretárlo 
Gabriel Hermes 

3•-Secretárlo 
Lourival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gastdo Müllar 

Suplente• dllt Secretários 
Jorge Kolume 

Benedito Canelas 
Passos Pôrto 

COMISSOES 

Oiretor: Ant6nlo Carlos de Nogueira 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211-3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
Local: Anoxo 11 - Térreo 
Telefones: 211-3490 

211·3491 

COMISSÃO OE AGRICULTURA - (CA) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Evoló5io Vieira 
Vice·Presidente: Leito Chaves 

Suplentes 

1. Passos Pôrto 
2. Benedito Canelas 
3. Pedro Pedrossian 
4. José lins 

1. Evelâsio Vieira 
2~ leite Chaves 
3. José Richa 

1. Jutahy Magalhães 
2. Affonso Camargo 
3. João Calmon 

1. Agenor Maria 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - 211-3492 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canele 
Vice-Presidenht: Agenor Mario 

Titulares Suplentes 
1. MendesCanale 1. RaimundoParttnte 
2. Josê lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. MarCos Fr&ire-
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro 86nevides 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio U) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO 00 MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMOB 

Líder 

Paulo Brossord 

vtce-Líderes 

Humberto Lucena 
Josó Rlcho 

Marcos Freire 
Maurb Bonevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quórcio 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líd•r 

Gilvan Rocha 

Vlce-Líder•• 

Ev&lchio Vieira 
Alberto Silva 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·3493 
Reuniões: Terç-as-feiras, às 10:00 horas 
tocai: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de Lo Rocqu& 
l9.Yice·Presidente: Aloysio Chav~ 
29-Vice-Presidd!nle: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

3ernordino Viana 1. LenoirVargas 

"· Helvídio Nunes 2. João Colmon 
3. José Sarney 3. Almir Pinto 
4. A/oysio ChoveS 4. Milton Cabral 
s. Aderbol Juremo 5, lui:r: Freire 
6. Murilo Badoró 6. Arnon de Mello 
7. Moacyr Do lia 
S. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 1. Cunha lima 
2. Leite Choves 2. T oncredo Neves 
3. Lázaro Barboz:a 3. Direeu Cardoso 
4. Nelson Carneira 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - 211-3494 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL - (COF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Prasidente: Jessó Freire 
Vice-Presidente: Lózaro Barboz:a 

Suplentes 

1 . Jessé Fr~tire 1. José Guiomard 
2. José Sarney 2. Tarso Outra 
3. Passos P&rto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derzi 4. Moacyr Dalla 
S. Affonso Camorgo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

Sexta-feira 12 4569 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAl - PDS 

1. Itamar Franco 
2. Lózaro Barboza 
3. Adalberto Sena 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlce .. Líderet 

Aderbal Juremo 
Aloysio Choves 

Bernardino V1ana 
José Lins 

lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 

Murilo Badaró 
Saldanha Derzi 

1 , Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

4. Mauro Benevides 

Assistente: ledo Ferreira do Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teatônio Vilela 
Vice-Presidenfe: Roberto Saturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 
2. Bernardino Viana 
3. José lins 
4. Jessé Freire 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7, luiz Cavalcante 

L Roberto Saturnino 
2. Teotônio Vilela 
3. Marcos Freire 
4. Pedro Simon 

1. Helvidio Nunes 
2. Alberto Silva 
3. Benedito Ferreira 
4. Vicente Vuolo 

1. Josó Richo 
2. Orestes Quérda 
3. T ancrttdo Neves 

Assistente: Francisco Guilherme Theas Ribeiro - 211-3495 
Reuniões: Quortas·feiras, às 10:30 hora i 
Local: Solo do Anexo "6" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice-Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 
:2. Tarso Outra 
3. Jutahy Magalhães 
4. Aloysio Chaves 
S. AderbQ[ Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelásio Vieira 
3. Franco Montara 

1. José Lins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4. Pedro Pedronlan 

1. Marcos freirt~ 
2. Gil'lan Rocha 
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~nte: Sérgio da Fonseca Braga- 211·3.492 
R.Qniõesr Quintos-feiras, ~~ 10:00 hc.ras 
local: Sala "Clóvis Bovilócquc(" - Ar..nD 11 

COMISSÃO DE FINÀNÇAS - (Cf) 
(17 .......... ) 

COMPOSIÇÃO 

Presic:lentlh Cunha lima 
Vac.Presidentet Tancredo Neves. 

Trtulares 

1. Raimundo PoNnte 
2. Jo®Wcio 
3. lomonto Júnloo
~- Alfonso Coma'IIO 
5. V"tcenteVuolo 
6. Alberto Snva 
7. Alberto l.ovinas 
8. Jorge Kafume 
I>.Jutohy~lb6a 

10. Mon<lesConale 

1. Cunha Uma 
2. Tancntdo Neves 
3. Roberto Satumino 
.C. Amoral Peixoto 
5. PedroSimon 
6. Mauro Bencwida 
7. Teotanio Vitelo 

Suplentft 

1. Saldanha Oerzi 
2. luiz Fni,. 
3. JesM FNire 
... Jog Somey 
s. M;lton Cabal 
6. Joá Guiomard 

1. l'a\llo Brouard 
2. Marcos Freire 

3. Lózaro Barbozo 
~- Joglticho 

Assistente: Carlos GuilhenM Fons.ca - 211-3493 
Reuni6es: Quintat-&iros, às 9r30 horas~ 
Loco!; Sala "Oóvis O.V.16cquo'' - Anexo 11 

COMISSÃO DE lEGISlAÇÃO SOCIAL ~ (CIS) 
(9 momb..,.) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvkfio Nunes 
VJCO-Presic:lente: Lenoir Vargas 

Trtulares 

1. t..noir Vorgas 
2. HeMcftO Nunes 
3. .Jossé Freire 
... Nv:NJ,cyr Dalla 
5. luiz FroiN 
6. Aloysio Chaws 

1. franco Montom 
2. Humberto Luc.na 
3. Jaison Borre1o 

Suplonlos 

1. Jutohy~l'-
2. Raimundo Porem. 
3. Eunice Michiles 
~- 1lonedito Conolas 

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos FNiN 

As.sistonte: loila l.eivas Forro Costa --.211-3497 
Reun~: Quintas-Miras, ills 1 hOO horas 
Local, Sola "Clóm a..;lácqua" - ,._ 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENEilGIA - (CME) 
(7 .,...,.,..,.) 

COMPOSIÇÃO 

Prosid.nte; Amon de M..Uo 
Vico-P~1 Alberto Silwl 

Tatu lares 

T. Luiz' Cavakant. 
2. M;Jton Cab.-al 
3. Alberto Silvo 

"'· AmondoMello 

.1. Dirceu CardotO 
2. Itamar franco 
3. Henrique Sontillo 

Suplonlos 

1. Alfonso~ 
2. JOaoCalmon 
3. Jutahy~-

1. G;lvan Rocha 
2. Roberto Sotumino 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio U) 

"'"""'""'' Co.Joo da Forioo<o D<aga - 211-341>6 
Rouniõos: Quartas-feiras, llls 11:00 horas 
Local: Sala do Anoxo "8" 

COMISSÃO DOS MUNidPIOS 

(17 membros) 

):OMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vko-~t Orestes Qujrda 

1: lomanto Júnior 

2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlan 
.C. Amaral Peixoto 
5.Bonoditoc-rao 
6. Jutahy Magalhàa 
7. lenoii' Vorgas 
8. MDocyr OaHo 
9. Raimundo PaR~nte 

10. Safdai'lho Oeni 

1. JoM Richa 
2. Orestes Quércia 
3. ttomar Franco 
4. Evandro Carreira 
5. lózaro Barboza 

1. Affonso Camargo 
2. Valdon Varjão 

Suplonlos 

1. Tarso Outra 

2. Joao lúcio 
3. Aderbal Juremo 
~- Jog Samey 
5. Mun1o Badaró 

I. Agenor Maria 
2. Jaison Barreta 
3. Humberto l.ucena 

1. E...elósio Vioira 

Assistento:: Carlós da Fonseca llroga - 211-3oi96 

Reuni6es: Quintas-feires, ils 11:00 horas 
lacoll Anuo "8" 

COMISSÃO DE REDAç,\0 - (CR) 
(Smemb,..) 

Tttula,.. 

1. Tarso Outra 
2. Saldanha Deni 
3. Mendes Conalo 

1. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

1. -'-Colmon 
2. Murilo ladaró 
3 • .JogSamey 

1. Hugo Ramos 

Assist.ntez Maria Thorua Magathães Motta - 211-3501 
Reuniàosc Quintas-feiras, Os 12!00 horas 
laCa!: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇ()ES EXTERIORES - (CRE) 
(15 momb....) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentet Torso Dutra 
1•-YK»-~ Saldanha o.rzi 
29-VI<H'moidonto, lomanto-

Trtular.s 

1. Tarso Outra 
2. Bemardino VIORQ 
3. Saldanha Dorzi 
4. Lomanto Júnior 
..S. Mendes Cano!. 
6. Aditrbaf Juremo 
1. Alrr:rPi~ 
8 .... nc. .. Vargos 
9. Luiz Froare 

Suplonlos 

1. Aloysio 0.0.... 
2. r.dro Pedrouian 
3. Henrique d. l.cfRocque 
~- lo .. G.riomanl 
5. luiz Covalcantw 
6. 

Setembro de 19l!ll 

1. Paulo Brossard 1. Marcos Frei,. 
2. Nelson Carnoiro 2. Mauro 8eMYides 
3. Homar Franco 3. l.eiteChaws 
4. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancreda Ntmtl 

-.. ... C6ndõdo 1-fipporlt - 211~20. 211-3491 
Rouniõat Quartos-feiras, às 11 d)O horas 

local, Sola "Ruy la_. - - I 

1. Lomanto Júnior 1. Soldanha Dom 
2. Almir Pinto 2. Jo<goKalumo 
3. Alborto S.1.a 3. BeMditoCanetas 
4. José Guiomard 

1. Gifvan Rocha 1 • .JogRõcha 
2. Henrique Santillo 2. Ada-Sena 
3. Jaison Barroto 

Assistente: Lida Forreiro da Rocha - 211--3499 
Reuniõosz Quintas-feinu.. Os 10t30 horas 
Local, Saio "Ruy !lo ........ - ,._ 11 

COMISSAO DE SEGURANÇA NAOONAL - (CSN) 
(7 mombrco) 

COMPOSIÇÃO 

PrMidente: Jorge Kafume 
v~~ Mauro~ 

Trtufares 

1. Jorge Kofume 
2. Luiz Cavalccmte 
3. Murilo Badaró 
4. a.n.dito Forroiro 

1. Mauro Benrtidn 
2. Agenor Maria 
3. a....t..Quóràa 

1. Raimundo Parente 
2. Ama .. l Furlan 
3 • .JoM Guiomard 

1. Cunha Uma 
2. Jaison BalDio 

Amst.nte: Carlos da Fonseca Braga - 211~3496 

Reuniões: Quarfal.ofeiras, ils 9t30 horas 
local, Sola "Ruy lari>ota" - ,._ H 

COMISSÃO DE SERVIÇO POIUCO CML - (CSI'C) 
(7 membnHI) 

COMPOSIÇÃO 

-· Evondn> Co ....... 
V.c.Pr.sident.z Humberto Lucena 

TrtuloNS 

1. Raimundo .......... 
2. Luiz Freire 
3. Bernardino V.ana 
~- Alborto Sil.a 
1. fvandra Carroira 
2. Humberto Lucena 
3. lózorO 8orboza 

Suplontos 

1. Affonso Ci::lmargo 

2. hdro Pedrossian 
3. Aderboi.Jurema 

Aoôotente, loõlo loõvao Fono Costa - 211-~99 
Reuniõos: Qtlintas-feiras1 6s 9:30 horas 
Local, Saio "Ruy lloobooa'' - Ánuo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS Vll~LICAS - (CT) 

fl membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice:Presldente: Viconte Vuolo 

.Suplentes 

1. Benedito Ferreiro 1. Passos Pórto 
2. Vicent& Vuolo 2. lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

1. Evandro Carreira 1. !hitl!l Chaves 
2. Lcizaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quérda 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - 211-3497 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 

Loc;:al: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DÉ tOMISSOES MISTAS 

Cheder Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo li - Térreo - 211·3507 

Seda-feira 12 4571 

Assistentes: 

Helena lsnard Accauhy- 211·3510 
Mouro Lopes de Só - 211-3509 
Clayton Zonlorend- 211·3508 

C) SERVIÇO DE COMIS$0ES ESPECIAIS E DE INQUl:RJTO 

Chefe: Cleide Maria S. f. Cruz 
Local: Anexo 11 -Térreo - 211-3511 
Assistentes: 

Elizabeth Gil B. Vianna - 211-3510 
Nadir da Rocha Gomes - 211-3508 
Haroldo P. Fernandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

lOoOO 

HORAS 

09o30 

10,00 

10,30 

I 1,00 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA LEI LA C.f. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C,T. Ramal-3882 Ramal-3880 GUILHERME 

09o30 
CLÓVIS 8EVILÁCQUA 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Ramal-3880 

C.S.P.C. 
Ramal-3882 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEX0 11B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUYBARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal-3882 RUY BARBOSA 

C.D.f. 
Ramal-3882 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.C.J. DANIEL 
Ramal-3880 RUY BARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal-3882 

LEOA 

C. A. ANEXO"B" SÉRGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

11,00 C.L.S. LEI LA 

ANEXO"Bu 
Ramal-3880 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C. R. 
Ramal-3880 THEREZA 

RUY BARBOSA 
C.R.E. 

Ramal-3882 CÂNDIDO 
1 1,oo C.M. ANEXO "B" CARLOS 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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~----------------------- -------------------------. 
- Projeto de Lei do Senado n.O 339/78, de autoria do Sr. 

Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfi
teuse de bens públicos e particulares, e dâ. outras providências. 
Apreciação sobrestada por falta de "quorum" regimental para 
o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n.o 20/80, de autoria do Sr. 
Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que declarou 
municípios brasileiros como _ár:eas --de interesse da segurança 
nacionaL (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Apre
ciação sobrestada por falta de "quorum" pafa o prosseguimento 
da sessão. 

1.4- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSõES ANTE-
RIORES 

- Do sr. Gabriel Hermes, proferido na sessão de 9-9-80. 
- Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 10-9-80. 

3 - INSTITUTO DE PREVIDJlNCIA DOS CONGRESSISTAS 

- Ata de reunião do -conselho Deliberativo. 

- Parecer do Conselho Deliberativo: 

Balancete Patrimonial encerrado em 30-6-80; 
Balancete Acumulado de 1.0 -1 a 30-6-80; 

Démónstril.ção da conta ''Receita e Despesa" do mês de 
junho de 1980. 

- Parecer do Conselho Deliberativo: 

Balancete PatrimonÚ:tl eD.cerrado em 31-7-80; 

Balancete Acumulado de 1.0 -1 a: 31-'7-80; 

Demonstração da conta "Receita e Despesa" do mês de 
julho de 1980. 

4 - ATAS DE COMISSAO 

5 - MESA DIRETORA 

6 - LiDERES E VICE-LíDERES DE BLOCOS PARLAMEN
TARES 

7 - COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 133." SESSÃO, EM 12 DE SETEMBRO :OE 1980 

2.a Sessão Legislativa Ordinária, da 46.a Legislatura 

PRESIDll:NéiA DOS SRS. ALEXANDRE COSTA, GABRIEL HERMES E GASTÃO MtiLLER 

AS 14. HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

.Adalberto Sena - Jorge Kalume - José Gulomard - Ev::tn
dro Carreira - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas Pas
sarinho - Alexandre Costa - Luiz Freire - Bernardino Viana 
- Heh'ídio Nunes - Almir Pinto - José_ Lins - Agenor Maria 
- Cunha Lima - Humberto Lucena - Aderbal Jurema - João 
Lúcio - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Passos Pôrto -
Dirceu Cardoso - João Calmon - Alberto Lavinas - Roberto 
Saturnino -Itamar Franco - Tancredo Neves- Franco Montara 
- Gastão Müller - Vicente Vuolo - Mendes Canale - Affonso 
Camargo - Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (À1exandre C<>sta) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores, Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1.0 -Secretárlo procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFíCIO 

Do Sr. l.0~Secretário da Câmara \dos Deputados, encaminhan
do à revisão 'do Senado autógrafo !do ;Seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA ;N.0 49, DE 1980 

(N.0 68179, na ·Casa de prigem) 

Dispõe sobre a propaganda de .cigarros e bebidas al
coiJlicas, '7 determina :outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Fica proibida, em todo o território nacional, a pu
blicidade de bebidas alcoólicas, cigarros ou similares pela televisão, 
no periodo das 6 (seis) às 21 (vinte e uma) horas, ressalvados os 
casos de eventos especiais patrocinados, com transmissões ao vivo, 
cuja detenninação de horário independa do controle do veiculo 
de camunicação ou do anunciante. 

§ 1.0 No caso de charnad.as _para programações ao vivo, pa
trocinadas, será permitida, em qualquer horário, a simples menção 
do produto, sua marca e seu fabricante, acompanhada apenas de 
um slogan ou frase promocional, vedada a exibição de filmes. 

§ 2.o A veiculação de publicidade em cinemas, teatros e sa
lões será- permitidã a partir das 20 {vinte) horas, ou antes desse 
horário se se tratar de espetáculo proibido para menores de 18 
(dezoito) anos, mantida: a proibição em espetáculo com censura 
li<re. 

Art. 2. 0 Ê também vedado: 

I - a promoção de consumo exagerado de bebidas alcoólicas, 
cigarros ou similares; 

II - qualquer apelo direto a menores de idade, bem como a 
utilização de modelos de menor idade em publicidade de bebida-s 
alcoólicas, cigarros ou similares; 

III - a inserção de anúncio de bebidas alcoõllcas, cigarros 
ou similares em qualquer veiculo de comrmicação dirigido basica
mente a menores de idade. 

Art. 3.0 Os Estados e Municípios poderão proibir ou restrin
gir o uso do fumo em recintos fechados de acesso público. 

Art. 4.0 A infração às normas estabelecidas na presente lei 
acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em 
regulamento, as seguintes sanções: 

I - multa de cem a mil vezes o valor da:s Obrigações Rea
justáveis-do Tesouro Nacional, ;·!gente à época do recolhimento; 

II - __ a interdição do estabelecimento ou o embargo do pro
duto pelo prazo de um a trinta dias; 

m - a suspensão das atividades do estabelecimento. 

Art. 5.0 O Poder Executivo regulamentará a: presente lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art . .S.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

(As Comissões de Constituição e Justiça, •de Economia, 
de Saúde e de Finanças.! 

PARECERES 

PARECER N.0 686, DE 1980 

(Da Comissã<> de Reda.çáG) 

Redação final do Projeto de Resolução. n.0 72, de 1980. 

Relator: Senador José Sarney 

A ComissãG apresenta a redaçáG final do Projeto de Resolu
ção n.o 72. de 1980, que autoriza o Governo da Bahia a elevar 
em Cr$ 7.146.536.851,44 <sete bilhões, cento e quarenta e seis 
milhõeS, quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinqüenta 
e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o montante de 
sua dívida oonsolidada. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 1980. - Adalbert<> Sena, 
Presidente - José Sarney, Relator - Murilo Badaró. 
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ANEXO AO PARECER. N.0 686, DE 1980 
Redação final do Projeto de Resolução n. o 72, de 1980. 

Faço 'S~ber que o senado Feder~l aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu;- -........... , ... . 1 ••••••••• • 11 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 
, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em 
Cr$ 7 . 146.536.851,44 (sete bilhões, een!o e qóarenta e seis 
milhões~ quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e cin
qüenta e um cruzeiras e q·uarenta e quatro centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 E o Governo do Estado da Bahia, nos termos do 
art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizado a elevar em Cr$ 7.146.536.851,44 (sete bilhões, 
cento e qu11renta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil, 
oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta e quatro cen~ 
tavos), o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de Igual valor, junto ao Banco de 
DeSenvolvimento do Estado da Bahla S.A., este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH -
destinado ao financiamento da implantação de p~.<ojeto para cons
trução e aproveitamento da barragem de Pedra do Cavalo, na
quele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

PARECERES N.os 687, 688. E 689, DE 1980 
Sobre o Projeto de Lei do Seri.ado n.0 230, de 1979, que 

udispensa a concordância do empregador no caso da opção 
d<> empregaoo pelo sistema do Fundo de Garantia oo Tem
po de Serviço". 

PARECER N.• 687, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 

De autoria do ilustre Senador Franoo Montoro, o Projeto sob 
eJro.ll]e visa a dispensar a .concordância do eri1U:)I"'e"gador no caso da 
opção do empregado pelo sistema do Fundo de Gamntia do Tempo 
de Selrvlço. 

2. Na Justificação, r.eferindo-<Se à Lei n.O 5.958/73, diz o Au
tor; "lil!a prática,. porém, a nmuna legal em :tela revelou uma frulha: 
a. exigéncia de prévia eonooroâncla do empregador qu;anto à opção 
com efeitos retroatlros tem ocasionado vários <laros de recusa dos 
.pOibrões. iE, o que é pior, :muitos empregadores vém condicionando . 
a rua .am.uêncla à ll"enúncia de detterilli.na.dos ~eitos, pelo trabalha-
dar". -

3. o !Proj"to não cóntém óbices de natureza Juridiro-comtl
tuclonai, m~smo porque a Constituição assegura aos trabalhadores 
mn vati"'do elenoo de dilreitos (art. 165, !tem I a XX), ". . . aJém 
de outros que, nos ~emnros da Lei, visem à melhoria de'sua condição 
soclaJ. ... " (art. 165, "eruput"). 

Lembra, aàiem<tis, o Autor da iPirQposlção, invocando Edmo de 
Ma.r<la, que ''a escolha do regime do Fundo, embana iretroaglndo em 
seus ere.!tos, não ,traz para o emprega'dor qualquer prej u!zo, nJem 
aJC:a.ilTeta. .:novos desem'bolsos". 

AmaJro Barreto, !PC"' .seu 'burn.o, j ustifieando " conoordânda do 
empregadoil", aflrnl:a: "é n.ecessár1a a concordância diO empregador 
por que a 111etroa.tlvidaJde <la opção importa em ~ransferência da 
conta vinculada da empresa individualizada em nome do empre
gado, prura a. conta deste como op>tante" ("Teoria e Pmtlca do 
li'GTS", Edições TJJabalhlstas, Rio, 1975, iPág. 73). 

>Mas esses são ~ do mérlto, oob11e o qual l!lWlli.or dilrão 
as doutas Comissões àie Lreg!sla.ção Social e Finanças. 

Qu<mto à reglmentalidade, nenhum <repa:ro a ~azer, convindo, 
porém, desdol>ro.tr o art. 2.o, prura :melhoil" adequlação técnic<a. 

4. Ante o exposto, oipdmamos !P"la aprovação Ido Projeto, ipOI 
con.stitUIC!oll!aJ., ]'widico, 'neglrmental e de boa técnicra 1egislatl!va, na 
forma da seguinte 

ii!JMENIDA N.0 1-00J 
ID!esdobre-se o ..,t. z.o em dois outros, oom a segu.inrt;e redação: 
"Ant. 2. o Esta J:ei entra em vi!!Uil" na;' data de sua pullilklação. 
A:Dt. 3.0 Revogam-se as <fu1posições én contrârlo." 
Srua das Comissões, 12 de setembro de 1979. - Henrique àie La 

Rocque, IPlresidente - Raimundo Parente, Relator - Aloysio Cha
ves - Cunha Lima. - Lenoir Vargas - Murilo Badaró - Aderbal 
Jurema ...._ Nelson Ca.rneiro. 

PARECER N.o 688, DE 1980 
iDa Oormdssão de Legislação Social 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

OOm a 'Proposição sob exa;me, o ilustre S~r F"OlD.CO Mon
toro objetiva alterar a Tedação 'do art. 1.0 da Lei n.o 5. 958, de lO 
de dezembro àie 1973, a fim de dispen= a ooncordãncia do empre
gador no caso da opção do empregado pelo sistema do Fundo de 
Ga,rantla do Tempo ,de Serviço. 

, Exrumlnada no âml>ito da douta Comissão de COnstituição e 
Justiça, a mrutérla foi oonsldeTaida jurídica e eonstituclonaJ., tendo, 
na oportuniclade, <recebldo ,emenda desdobmn<lo >em doi.s o mm art. 
2.0 , !pOr lm(per:lJt!VO de uma nle!h<>j" té<m.!oa Jeghsllliti'V'a. 

O projeto em questão reedita prov'.dência legúslrutiv<t (PLS 1!1.0 

188, doe 1976), também de autoria do ilustre Senador Franco Moo
toro, que 'não ·pro<Sperou em viil"tude de haver <recebido rpareceres 
COilitrárlos das Comissões às quais rooo. dlstr!buída. 

NaquelEt ocasião, a.sstm se manifestou o ilustre Senador Lenoir 
Vargas, designado a1elator na Comissão de Legúslação SOcia:l: 

''Em sua ju .... ~ic.aç.ão, o 1autnr c<m.sidel'la. que a exi:gên
cia de rprév1a 'aprovação poo- p«nte do emp11egado<r vem di
flcuitando a 31Plicação do disposto na Lei n. o ,5. 958173, na 
nredlda em que existem os empresáirios que se negam a 
aqui'escer com essa m:oda!lidade d!e opção. 

Não obstante o louvável propósito doe dJar ma:IO!r am
plitude ao permissivo legal concernente à retroatividade 
da opção pelo xegô!me do FGTS, todavia !reilieva ressaltar 
·que a medi.da prec·oni2lada n·e·sta propJSição fere o rcllr!ei•to 
de titularidade da empresa, no •que ~e ll"efere aos depósitos 
efietuados ma conta individualizada em. r.elação ao eznp.r.e
gado não optanúe peJo Fundo de Garantia. 

OOm efeito, pwece-nOs q:ue -o obJetivo perSe.guldo psla 
!Lei n.0 5. 958/73 foi o de •resgua~da:r esse dire1to do Em
pregador, criando a necessidade de sua prévia concordân
cia prura que se ·efettva.sse a opção ·com efeitos il':ertroa:tivos, 
já que esse ato jurídico acarreta a transferência dos va
lores dep·ositados em .nome dia empresa u>al'!a a conta em. 
nome do empregado. 

Assim, •entendemJos que o proj-eto em ~ame, porztiue 
prej ooro,a d!ireito da empresa, """"gumdo rpela própria Lei 
n.O 5.107/66, lnistibui<loro. do FGTS retirando-lhe a poss!
bl!idaàie de se man!Z.I:lar a respeito da tmmsferêncla de 
valores depositados em seu nome ipa·!'la o nome do empii'e:.. 
ga:d.o, ofende principio constitucional vigente, qua;I seja, 
especiflcamente, <>qu~e qt>e prote!le o did"eito de ptropllie
dade (art. 153, § 22)". 

CUmpre sall:enl:lar, aind,a, que a Comissão de Legls]ação Social 
se pronunciou de fQil'tma idêntica quando chamada a opina.rr oobll"a 
o ~ojeto de Lei do Senado n.o >126, de 197", <iJe anltoria do ilustre 
Senador Orestes Quércia, que também pretendia suprimir do caput 
do art. 1.0 da Lei 111.0 5. 958, de 1973, a expressão "desde que haja 
concordância por parte do empregador". 

COmo os depósitos relativos .aos >não optantes pelo FGTS são 
111.eaUzados em. nome da empresa, a tanuência. de:sta é :lndispensá'Vlel 
pa;m que st>j,am transf,ertdos p:wa a conta vin~<la .do ~ga
do, nre:sm.o porque sd.mente e1a pOOe dizer se está ou n~ 001 oon
d!ções de paglaT o valor com>esponde.nte à rbransação do ~mpo de 
serviço anterior à vigência. da Lei n.o 5.107, de 1966, que criou o 
Fundo de Garantia 'POr 'l1em;po de Servlçoo. · 

A :manifestação do empregadoir sobre """a trans~a é de 
fundamental importâ,ncia. caeconhecendo isso, os juristas encrurre
gados da ela:boro.ção do Anteproj,eto de (["ef0l1lllá da OOI:nsolldação 
daiS Leis do T.rabalho mi3.!Illtirveraan tlal exigência no seu arr.t. 98, que 
trata da opção com e~lto ~etrootivo. 

A vista do =posto, somos pela rejeição do J:'rojetb de Lei do 
Senado n.0 230, de 1979. 

Sala das ComisSões, 29 de n<>vembro de 1979. - Leinoir Va:rgas, 
Brlesldente- Jutahy Magalhães, Relator- Bum- Lucena, ven
cido- Henrique de. La. Rocque- Raimundo Parente - Moacyr 
Dalla. 

PARECER N.o 689, DE 1980 
Da Oomlssão de Finanças 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

~erante esta Comissão, em IOO'União reallza.<la"" mês de março 
do oorrerute ano, manifestou-se <> ilustre !RlelaJtor <la maté<r1a, Senll.
dor Mauro Benevldes, pela "cPr<>1'ação da mesma, susbentando a 
Jnexisténcia de ,prej uizo [plllra ""' empresas. 

Em que pese o brilho da a~tação do eminente Retliato~. 
outro é o nosso entendimento a respeito da proposição. 
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SENADO FEDERAL 
SUMARIO 

1 - ATA DA 133.a SESSAO, EM 12 DE SETEMBRO DE 1980 
1.1- ABERTURA 
1.2 - EXPEDliENTE 

1.2.1- Ofício do !Sr. L 0 -Secretário da Câmara dos Depuc 
tad.os 

Encaminhamento à revisão do Senado autógrafo do seguin
te 'J)rojeto: 

- Projeto de Lei da Cãma:ra n.o 49/80 (n.0 58/79, na Casa 
de origem),.que dispqe sobre a propaganda de cigarros e bebi
das -alcoólicas, e determina outras providências. 

1.2.2- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Resolução n:o 72/80, que autoriza o G<lverno 

da Babla a elevar em Cr$ 7.145.536.851,44 (sete bilhões, cento 
e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e' seis rá.il, oito
centos e cinqüenta e um. cruzei;ro.s e quarenta e quatro ·centa
vos) o montante de sua. divida consolidada. (Reda<ião final.) 

- Projeto de Lei do Senado n.o 230/79, que "dispensa a 
concordância do empregador no caso da opção do empregado 
pelo sistem"' do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço". 

- Projeto de Lei do Senado n.0 303177, que Inclui na re
lação descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação o 
trecho Campo Grande--Maracaju-Ponta-Porã, no Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

-Projeto de Lei do Senado n,0 60/80, que "fixa as eleições 
rnunlcipa:ls no dia 15 de dezembro de 1980, suspendendo a efi
cácia de disposith·os da Legislação Eleitoral vigente, e dá outras 
providências". 

1. 2. 3 - Expediente recebido 
- I+'ta n.0 4, de 1980. 

1. 2.4 - R'equerimento 
- N.0 386/80, de autoria. do Sr. Senador Moacyr Dalla, 

solicitando a transcrição. nos Anais do Senado, da evocação de 
autoria do Senador Jarbas Passarinho, publicada no jornal 
Correio Braziliense, sob o título uA lembrança de Dona Marina". 

1. 2. 5 - Leitura de Projeto 
- Projeto de Lei do Senado n.o 234/80, de autoria do Sr. 

Senador Loui"lval Baptista, que dispõe ::;obre o prosseguimento 
dos Concursos Nacionais de Monografias da Revista do Serviço 
Público Editor"' (RSP/Ed.). 

1. 2. 6 - Dlscur,;os do Expediente 
SENADOR LEITE CHAVES - Reclamando do Sr. :Ministro 

da Justiça pro>idêncla anunciada por S. Ex.& a respeito ila 
remoção de delegado da Polícia li'ederal, em Londrina. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO - Ato do Presidente 
João Figueiredo, cancelando os consid.erandos de decreto que 
puniu ·o Coronel Francisco Boaventura Cavalc..ute Júnior. Co
mentár:Jos relativos a declarações feitas, em Londres, pelo Mi
nistro Delfim Netto, e veiculadas no Jomal do Commercio de 
ontem, sobre a exploração mineral de Carajás. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Justil!cando o Projeto 
de Lei do Senado no 234/80, lido anteriormente, que dispõe so
bre o prosseguimento dos Concursos Nacionais de Monografias 
da Revista do. Serviço Público Editora CRSP /Ed.) . 

SENADOR GASTAO MULLER- Transcurso do aniversário 
do Município de Barra do Garças - MT. Lançamento, pelo 
Senador Valdon Varjão, do livro intitulado "Barra do Garças 
no Passado''. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n.o 73/80, que autoriza o Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 
(cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o mc;mtante 
de sua divida consolidada. Votação adiada por falta de "quo
rum". 

- Projeto de Resolução n.O 74/80, que autoriza o G<lverno 
do Estado de São Paulo a realizar operação dé empréstimo 
externo, no valor de US$ 50,000,000.00 (clnqüenta milhões de 
dólares) destinado à Companhia do Metropo!ltano de São Paulo. 
Votação adiada por falta de "quorm:nu. 

- Projeto de Resolução n.o 75/ao, que autoriza o Hosplta:l 
Municipal Henrique Lage, de Laura Müller (SC) a contratar 
uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, du
zentos e vinte e cinco mil cruzeiros). Discussão encerrada, após 
usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a ~atação adiada 
por falta de "quorum". 

- Projeto de Resolução n.0 76/80, que autoriza o Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 
(sessenta milhões de c~eiros) o montante de sua divida con
solidada. Apreciação sobrestada. por :falta de "quorum" regimen
tal para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n.0 77/80, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320.00.0,00 (du
zentos e setenta e três milhões, trezentos e •inte mil cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada. AIJI"eciação sobrestada. 
Por fa:Ita de «quorum" regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Resolução n.0 81/80, que autoriza a Prefeitura 
da cidade do Rio de Janeiro a realizar empréstimo externo de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) desti
nado a aparte de capital do município à Companhia do Me
tropolitano do Rio de J..ueiro - RJ. Apreciação sobrestada 
por falta de "quorum" para o prossegui~ento da. Sessão. 
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Prelim.i!narmente, ca.be assinalar que o }xo}eto o'r:a em exame 
é a "eapresen:taçãlo do :E"<roJeto de J:.e! do Senado n.o 188, de 1976, o 
qual rrot arquivado IIlOS termos_ 'do a.rt. 278 .dJo Regl!Ille:nto Interno, 
pelo fato de <ter ~erebido j)l!lreceres contrários, quanto ao mbrirto, 
nw. Comlssõ•es Técnicas a que foi distribuído. 

Pelo exam.e da ,matéria, verifica-se que o projeto prejudica di
reito adquirido da empresa, assegurada pela-própria Lei n.0 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, retlnandn-lhe a posslb!lldakle de se ma
!llltiesta~r :a respeito da transferência de valores depositados em 
seu nome P3!I'a o do empregado. 

Com efeito, essa foi a razão pela qu<l<l a ;Lei n.0 5. 958, de 10 
de dezembro de 1973 (!!spôs, el<pressame!llte, ser necessãrla a C<Jn
cordãncia do empregador para que se efetlvasse a opção com efei
tos :retroativos, já que esse ato acar:reta a tv~nsferêncLa dos VJalo
res dlepositardos em nome da empresa pa:m a conta em nome do 
empregado. 

Cabe assin~. quanrto a .esse aspecto, que ,a douta Comissão 
dte Legislação SOclal e este órgão técnico, ao apreciar-em o Projeto 
de Lei do S'enado n.0 126, de 197·5, oferecido pelo ilustr·e Senador 
Or:estes Quércia, manifestaraJlll-s·e pela sua r-ejeição. 

Os precedentes aeiina ar.rola-dos em harmonia com o obstáculo 
constitucional 'que preserva o dlrel.to adqulrídG e o ato jurídlro per
feito l'eVtam-l!lus a oonclu1r pela rejeição do p·rojeto em tela. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1980. - Cunha Lima? 
Presidente - Saldanha .Derzi, Relator - Affonso Camargo, Ven
cido - Tancredo Neves - lloão Lúcio - Mauro Benevides, ven
cido - Amaral Furlan - Raimundo Parente - Mendes Can.ale, 
vencido. 

VOTO EM SEPARADO, VENCJiDO, DO SR. SENADOR MAURO 
BENEVIDES: 

O Proj.eto em tela? de autoria do ilustre Senador F1ranco Mon
toro, tem por escopo dtispen.s:ar a concordânci•a do empregador na 
hipótese de opçãlo pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo 
de Sm-vlço; por paTte do empregado, nos termos da Lei n.O 5. 958, 
de 10 de dezembro de 1973. 

Para tal fim, sugere a proposição a exclusão da .expressão "des
:de que haja concordância por parte do empregm.dor", contida no 
final do art. 1.0 da supracit,.da lei. 

Mani!'lestando-se sobre a matéria, concluiu a comissão de 
Constituição ·e Justiça pe-la sUta constltucionalidade e jurldicidade, 
oferecendo Emenda visando, ~tão-som-ente, a a·primor~ o aspecto 
formal do projeto, segundo a m·elhar técniea legislativa. 

A Co.missã.o de Legislação Soc_ia·l, trazendo à cotitção razões de 
ordem prãtica e c·onsideraçõ.es .expendidas e.m outras oportunida
des sob:re a m'edida, pronunciou-se p·ela orej·eição da rne:sma. 

A este órgão técnico cabe o exame da provi.dência à luz do di
reito fi·nanceiro. 

Em que ·pesem os argumentas trazidos pela peça opinativa aci
ma mencionada, nenhwn efeito .. r-ele.vante se _pode vislumbrar c~m 
a adoção da medida quanto às finanças púbUcas. 

Quanto à violação do direito de propriedade, Instituído no art. 
153, § 22, da Constituição, a: nosso juízo, desassi.ste razão àqueles 
que esposam a .referida .tese. 

Com efeito, S·e por um lado não se rpode negar que os depósi
tos :relacionados ca·m os empregados não optantes pelo FGTS são 
c.ealiza:dos :em nom•e da empresa, não é menos ·verdade que tal 
conrta., no momento da despedida do trabalhad<Jr, será a f.onte de 
recursos para indenização devida ao emprego. 

,De ~qualquer sorte, não nos ~pa:rece haver repercussão relevante 
no âmbito finanoe:iiro, se l"bramsfo:rrrnada em le1 a proposta em ques
tão, daí potr que opinarmos pela sua S~Provação. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1980. - Mauro Rene
vides. 

PARECERES N.os 690 E 691, DE 1980 
Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 303, de 1977, que 

'.'inclui na relação descritiva. das Rodovias do Plano Na
cional de Viação o trecho Campo Grande-Maracaju
Ponta Porá, no Estado de Mato Grosso do Sul". 

PAREOER N.0 690, DE 1980 
Da Comissão de <Constituição e Justiça 

Relato.r: Senador Italivio Coelho 
Trata a proposição sob nosso exame, de autoria do ilustre Se

nador 8aldanha Derz!, da inclusão, na relação. descritiva das Ro
dovias do Plano Nacional- de VlaçãG, do trecho Campos Grande
Maracaju-'Ponta :E"orã, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Salienta, na justificação, que esse trec;ho "representa, para o 
Estado de Mato Grosso do Sul, o seu mais importante setor de 

-:>rodução agrícola", desde que abrange a região envolvente ê.~ 
Campo Grande, erigida em Capital do Estado. 

''Trata-se - conclui o Autor - de uma iniciativa de 
extraordinária significação sócio-econôm.ica para o recém
criado Estado de Mato Grosso do Sul, com repercussões 
extremamente favoráveis ao desenvolvimento da_s regiões 
circunvizinhas ... 

Não encontramos, na proposição, qualquer eiva de inconstitu
cionalidade, pois, matéria de competêncta da União, não está rela
cionada entre aquelas da iniciativa exclusiva do Presidente da 
República, ou de sua competência privativa. 

Igualmente Jurídico o projeto, desde que não contraria pre
ceituação da sistemática, nem principio geral de direito. 

Também se apresenta a proposição conforme a técnica legis
lativa, sem fugir a nenhum dos seu cânones. 

Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridíci
dade do _projeto deiJ<ai}dO à douta COmissão de Transportes, CO
municaçoes e Obras Publicas aprecia-lo quanto ao mérito. 

Sala das COmissões, 10 de maio de 1978. - Daniel Krieger, 
Presidente- Ita.Iivio Coelho~ Relator- Nelson Carneiro -Orestes 
Quércia - Leite Chaves - Wilson Gonçalves - Helvídio .Nunes -
Cunha Lima - Heitor Dias - Dirceu Cardoso - Qtto Lehmann. 

PAREOER N.0 691, DE 1980 

Da. Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas. 

Relator: Senador Passos Pôrto 
Após cumprida (!!l!gêncla (à fL 12), retorna a esta COmissão 

o presente projeto, que inclui na. Relação Descritiva das Rodovias 
do Plano Nacional de Viação o trecho Campo Grande (BR-262) -
Maracaju-Ponta Porá (BiR-462). 

O Ministério dos fiansportes informa que essa ligação é aten
dida por rodovia existente, de jurisdição estadual, cla.ssüicada de 
secundária. Em outras palavras, trata-se de rodovias classe III, 
com tráfego inferior a 500 veiculas por dia. Diversamente, o DNER 
- Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, somente im
planta rodovias classe especial ou classe r. esta para tráfego de 
1. 000 ou mais veiculos/dla, conforme a Portaria do DNER n.o 19,. 
de 1949. alterada pela Portaria n.0 3 .602, de 1969. Por conseguinte,. 
a aludida Secretaria de Estado entende que a intensidade de trãn
sito é o aspecto decisivo neste caso de inclusão de rodovia no Plano 
Nacional de Viação, bem assim que um investimento dessa natureza. 
é inviável, em termos do índice custo/efetivida.de da procura de 
transporte. 

Não obstante essa opinião administrativa, no sentido de que 
a con,strução de uma ro<.tovia classe I não reduzirá significativa
mente o trabalho total de deslocamento de cargas e passageiros na 
região~ cumpre aduzir, do ponto de vista da política nacional de 
transporte, que a despesa com a melhoria do trecho em exame 
deverá ocorrer. à çonta da quota estadual do Fundo Rodoviário 
Nacional, já que a ligação Campo Grande-Maracaju-Ponta Porã 
estã compreendida no território do Estado de Mato Grooso do Sul. 
Este, pois, o mo.tivo que nos leva a opinar pela .rejeição do présente 
projeto. 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1980. - Vicente Vuolo, 
Presidente - l'assos Pôrto, Relator - Affonso Camargo - Pedro 
Pedrossian. 

PARECER N.O 692, DE 1980 
Da ComissãO de Constituição e Justiça, sobre o Projeto 

de Lei do Senado n..0 60, de 1980, que '~fixa as eleições mu .. 
nicipais no dia 15 de dezembro de 1980, suspendendo a. 
eficácia .de dispositivos da Legislação Eleitoral vigente, e 
dá outras providências". 

Relator: Senador Helvidio Nunes 

Volta a esta Comissão o Projeto de Lei do Senado n.0 60,_ de 
1980, de autoria do eminente Senador Henrique Santlllo, que "fixa 
as eleições municipais no dia 15 de dezembro de 1980, suspendendo 
a eficácia de dispositivos da Legislação Eleitoral vigente, e dá ou
tras providências". 

O retorno é conseqüente a requerimento fonnulado, em Ple
nário, pelo ilustre Senador Humberto Lucena, encaminhado oral
mente na sessão de 4 de junho próximo pretérito. 

Cabe-me mais uma vez, designado relator, examinar a propo
sição. E o faço com inteira isenção, pois que começo por confessar 
que, meditando melhor sobre a matéria, cheguei à convicção de 
que não fere qualquer princípio da Let Maior vigente. . 

Na realidade, ao elaborar o parecer de fls. 05 a 08, fi-lo no 
pressuposto de que estaria no texto constitucional, e não na le
gislação ordinária, a data para a realização do pleito. Veri!lcado 
o equivoco cumpre superá-lo reconhecendo e proclamando a insus-
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tentabilldade da restrição aposta, no que -tange ao aspecto da 
constitucionalidade do projeto. 

2. Quanto ao mérito, porém, mantendo os comentários feitos 
no bojo do prtmelro parecer, e que apontam o projeto do Ilustre 
representante goiano, além do inusitado de sua formulação, intei
ramente prejudicado, em virtude da aprovação, recentemente, pe-. 
lo Congresso Nacional da Emenda ao texto constitucional esten
dendo, até 31 de janeiro de 1983, os mandatos dos atuais Prefeitos, 
Vice-Prefeitos, Vereadores e seus Suplentes. 

O parecer é, pois, pela prejud!clalldade do Projeto de Lei do 
Senado n.o 60 de 1980. 

Sala das comissões, 11 de setembro de 1980. - A!oysio Chaves, 
Presidente. - Helvidio Nunes, Relator - Murilo Badaró - Aderbal 
Jurema - Bernardino Viana - Lázaro Barboza - Cunha Lima -
Franco Montoro. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 

LISTA N.0 4, DE 1980 
EM 11 DE 9, DE 1980 

:Manifestações sobre Projetos: 
- da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, mani

festando-&e contrartamente ao Projeto de Lei do Congresso Na~lo-
na n.0 14/80; ~ 

- da Federação das Indústrias do ·Estado da Bahia, apresen
tando !Sugestões ao Proj•eto de Lei do Congresso NacionaiJ. n.0 14/80; 

- da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n.0 5/80; 

- da Federação das Indústrias do &tailo ~ de~ i!'eriiaJmbuco, 
manifestando sua opinião contrária ao Projeto de Lei do oo-ngresso 
Naciona,l n.o 14/80; 

- da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, . 
<pela rejeiçã:o do Projeto de Lei da Cãmara n.0 21/80; 

- da Conrederaçã:o Nacional da Indúst!"ia - RJ, ma:nlfestan- · 
do o seu ponto de vista contrário aos Projetas de Lei do Senado 
n.os 84/74, 221/75, 181/76, 30/78, 107/78, 45/80, 47/80, 52/80, 53/80, 
56/80, 58/80, 85/80, 95/80, 104/80, 117/80. 119/80, 120/80, 126/80, 
136/80, 141/80, 143/80, 150/80, 169/80 e ao Projeto de Lei da Câ
mara n.0 20/80; 

- da Caixa Económica Estadual do Rio Grande do Sul -
Agência Pelotas, manifestando o seu 81Jl0io à Proposta de Emenda 
à Constituição n.o 37/80; 

- da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul, manifestando-se pela rejeição do Projeto de Lei do Congresso 
Nlacional n.0 14/80; 

- da Câmara Municipal de Santo Angelo - RJS, manifestando 
o seu apoio à Proposta de Emenda à Constituição n.O 37/80; 

- da Cãmara Munlcl,pal de Taquara - IRS, pela aproV'ação da 
Proposta de Emenda à Constituição n.o 37/80; 

- da Federação e Centro do Comércio do Estado de São Paulo, 
apresentwdo sugestões oo Projeto de Lei do Congresso Nacional 
n.0 14/80; 

- da Ordem dos .1\dvoga.dos do Brasil - Seção de São Paulo, 
pela rejeição do ProJeto de Lei do Congresso Na.clonall n.0 14/80. 

Manifestações de apoio à Prop<tsta de Emenda à Constituição 
D.0 50/80: 

- do Sindicato dos Professores no Distrtto Federal; 
- da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabele-

cimentos de Educação e CUltura; 
- dos Pro:t:essor:es da Escola Estadual "Castelo B.r.anco"7 de 

Mineiros- GO; 

- da .Junta Representativa dos Professores Mato-grossenses; 
- da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso; 
- da Cãmara Municipal de AragtJMi - SP; 
- da Universidade Federal de Minas Gerais; 
- dos Prof<>ssores de Sumé - PB; 

- dos P'l"of·essores de Serra Talhada - :ElE; 

-dos Pro!essores de Haqul -RS; 
.- da. Câmara Municipal de Novo Hamburgo - RiS; 

- do Professor José Camikl Maclel Branco- .Ang.>tu'ba- SP; 
-da Cãmara Munictpal de Angatuba- SP; 

-da Oãmara Municipal de Araraquara- SP; 

- da Loja Ma&ônica 110rdem e Justiça" - Assis - SP; 

- da Câ.mara Municipal de Assis - SP; 
.....:.... dos Professores da EEPG "Dr. Washington LuÍIS" - iBa-

tatals- SP; 

- dos Professol"les da Escola "Lourenço -Filho" - Bauru - SP; 
- dos Professores de Bauru - SP; 
- da Câmara Municipal de Bebedouro - SP; 

- da Cãmara Municipal de Bragança Paullsta - SP; 

- da Cãmara Municipal de Caçapava - SP; 

- dos Professores da EEPSG 1'Professor Fernando Mag:ai:hães" 
- Caconde- SP; 

- dos Professores de capão Bonito - SP; 
-'da Câmara .Municipal de ''Flórida Paulista"- SP; 
~ dos ·Professo~es de Frari.ea - SP; 
- dos Professores da EEPG ·~rof. David Carneiro Ewbank" 

- Franca - SP; 

- dos Professores da IEEIPG "Profa. Corina C-açapava. Barth" 
- Itapetininga - SP; · 

- dos Professores da EEPSG "Peixoto Oomlde" - Itape.tf.-
ninga- SP; 

- da Câmara Municipal de Maracaí - SP; 
- dos Professores da EEPG "Fir.mino Ladeira" - Mogi das 

Cruzes- SP; 

- da PMfeitura Municipal de Monte Asul Paulista - I;IP; 

- dos Professores da Esc-ola ~"Josefa Navarro !lemos" - Ou-
rinhos- SP; 

- dos Professor.es de Pindamonhangaba - SP; 
- dos Professores da EEPG "Jardim Santa Rosa" - Ribeirão 

Pires- SP; 

- dos Pr:ofessores da EEPSG "<Dr. Felício Laurilto" - Rfbeirão 
Pires- SP; 

- dos Professores de Ribeirão Preto - SP; 
- da Càmara Municipal de Ribeirão Preto - SP; 
-da Câmara Municipal de Rlnópolls - SP; 

- da Cãmara Muulcipal de Rio Claro - SP; 

- da EEPG "PrQfa. Justina Oliveira Gonçalves" - Ourinhos 
-SP; 

- da EElPG "Profa. Adelaide Pedroso Racanello" - Ourlnhos 
- SiP; 

- da Câmara Municipal de Salto - SP; 
- da Cãmara MUnicipal de Santo Anastácio - SP; 
- dos Professores da Escola Estadual "Euclides da Cunha" -

São José do Rio. Pardo - SP; 
- dos Professores da Escola Estadual "Dr. Cãndido Rodrigues" 

-São José do Rio Pardo- SP; 

- dos Professores da EEPG "Profa. Stella CouV'ert Ribeiro" 
- São José do Rio Pardo - SP; 

- da Cãmara Municipal de São Bernardo do Campo - SiP; 

- da Câmara •Municipal de São Ca:rlos - SP; 

- dos Professores da EEPSG "•C<IDSelheiro Cxispiniano" 
Guarulhos- SP; 

- da Federação dos Trrubalhadores em IEstabeleclmenixJs de 
Ensino do Estado de São Paulo; 

- do Professor Luiz Meloni - São -:Paulo - SiP; 
- da Cãmara Municipal de Sumaré - SP; 

- da Pref<>ltura Municipal de Taiaç.u - SP; 
- dos Professores da Escola "índia Vanuire" - "nlpã -- SP; 
-da Cãmara Municipal de Tupã- SP; 

- da Câmara iMuniclpal de Ubatuba - SP; 
- da Câmara Municipal de Valentim Gentil - SP; 

- dos Professores da EEPG HUzenir Coelho Zeltune" - Votu-
poranga - SP; 

- da Assembléia Legislativa de Santa Catarina. 
Manifestações contrirtas à legalização dA> aborto no País: 

- da Cãmara Municl,pal de Ipatinga - MG; 
- da Cãmara Municipal de Erechim - RS; 
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- da Câmara Municipal de Jaguarão - IW; 
- da Câmara .Municipal de Tupa:rendi - RS; 

- da Câmara Municipal <le Botucatu - SP; 
- da Câmara Municipal. de Suzano - SI'. 

Diversos: 
-da Câmara de Vereadores do Municípl.Q de Macapá- AIP, 

solicitando a transformação daquela cidade em Zona Franca; 
- da Cil.mara Municipal de Araguarl - ,MG, sug>erindo que 

as ·multas e taxas cobradas aos eleitores em falta com a. justiça 
eleitoval sejam perooaélas; 

- da Paróquia <le São José Operário - ,Di'vlnópolis - IMG, 
manifestando o seu ponto de vista contrário ao controle da na
talidade no Pais; 

- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paranavai - PR, 
encaminhando cópia de documento aprovado no Eneontro dos '!tra
balhadores Rurais, realizado naquela cidade, oontra a erradicação 
dos pomares; 

- da Câmara Municipal de São João da Boa VIsta - SP, su
gerindo que seja determinado, ás empresas, a adoção do PRONAM 
- Programa Naciona1 de Alimentação ao Trabalhador; 

- da União dos Vereadores do 'Estado <le São Paulo, manifes-
tando o seu repúdio à implantação de Usinas Nucleares naquele 
Estado e no País. 

O SR. PRESIDENTE (!Alexandre costa) - O Expediente lido 
vai à publicação. 

SObre a mesa, requerimento que seDá lido pelo Sr. 1.0 -Secre
tárlo. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 386, DE 1980 

Senhor Presidente 
com o propósito de reverenciar a memória de D. !Marina 

Maciel, esposa admirável do eminente homem público sergipano, 
Leandro IM:aciel, recentemente falecida, requeiro a V.' E4!t.a .a inser
ção nos Anais da inspirada .evocação de .autoria do nobre Senador 
Passos Põrto, que o "Correio Brazlliense" publicou em sua edi_ção 
de ontem, sob o titulo uA lembr:ança de Dona Marina" .. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1980. - Moacyr Dalla. 
O SR. PRESIDENTE (A!exan<1re Costa) -De acoDdo com o 

art. 233, § l.o, do Regimento Interno, o requerimento será publi
cado .e submetido ao exame da Comlss~ Diretora. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secre.
tário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 234, DE 1980 
Dispõe sobre o prosseguimento dos Concursos Na

cionais de Monografias da. .Revista do 'Serviço Público -
Editora (RSP /Ed.) 

O \Congresso Nacional <lecreta: 
Art. 1.0 o prosseguimento dos Concursos Nacionais de Mono

grafias da Revista do Serviço Público Editora (RSP /Ed.) através 
·de convênio de natureza educativa e cultural celebrado entre o 
!Ministério da Educação e Cultura e o Departamento Adrilinistra
tivo do serviço Públic9- (IOASP) é autorizado nos termos desta lei. 

Art. 2.o o convênio MEC/DASP vigorará a partir da data de 
sUa assinatura até trinta e um de dezem])ro de mil novecentos 
e oitenta e um (31.-.12-81), podendo ser prorrogado nos exercícios 
subseqUentes mediante assinatura de termos aditivos. 

Parágrafo único. Qualquer das partes poderá rescindi-lo me
diante comunicação à outra se ocorrer conlprovado inadimple
mento de cláusulas ou motivo de !orça maior. 

Art. 3.° Caberá ao :DASP a iniciativa de promover, de comum 
acordo com o :MEC a realização do referido convênio simultanea
mente com a reformulação da Revista do Serviço Público Editora 
CRSP/Ed.) como instituição dotada de autonol)lia técnica, a<)mi
nistrativa e financeira, nos parâmetros do Projeto de Lei do Se
nado Federal n.o 27/80. 

Art. 4.0 Enquanto se implanta a nova estrutura da RSP/Edl
tora, o DASP e o MEC levarão a efeito ampla divulgação das Ins
truções Reguladoras do Concurso Nacional de Monografias. 

Art. 5.0 As Monografias do Concurso restaurado· nos termos 
do .convênio MEC/DASP, versarão sobre temas considerados de 
relevante interesse nacional_ e deverão proporcionar aos Governos 
da União, dos Estados, Territórios e Municípios, dados objetivos, 

sugestões práticas, recomendações concretas, subsidias ou contri
buições válidas, em condições de_ aproveitamento a curto prazo. 

Art. 6.0 O Ministro de Estado da Educação e Cultura e o nt
retor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP), selecionarão, conjuntamente, os temas escolhidos. 

Art. 7.0 Quanto aos assuntos e problemas que as Monografias 
deverão ·equacionar e resolver, o convênio MEC/DASP estabelecerá 
precondições visando: 

a) estimular pesquisas e análises dos problemas ou desafios 
que estão reclamando soluções _urgen_tes no âmbito dos serviços 
públicos; 

b) levantamento das carências, ou deficiências de qualquer 
natureza que perturbam o eficiente funcionamento dos órgãos e 
servtços da União, dos Estados, Territórios e Municípios, ocasio
nando desperdícios, baixa produtividade, ineficiência ou prejuízos; 

e) obter diagnósticos realistas e sugestão de providências cor
retivas das anomalias identificadas, a fim de que o .Sistema Ad
ministrativo Brasileiro possa funcionar em melhores condições .de 
racionalidade e eficiência; 

d) captar contribuições válidas das autoridades ou dos estu
diosos. em geral, no sentido de acelerar a implantação pelo men
cionado Sistema Administrativo, de medidas não somente moder
nizantes, como, sobretudo, inovadoras. 

. Art. 8.0 O convênio MEC/DASP disciplinará a execução do 
Concurso Anual de Monogr~fias da RSP/Editora, dispondo sobre: 

a) cronograma a ser obedecido; 
b) publicação no Diário Oficial da União das Instruções Re-

gulador~; 

c) abertura das inscrições e habilitação dos candidatos; 
d) prazos; 
e) designação- da COmissão Julgadora; 
f) critérios para o exame, seleção, julgamento e publicação· 

das Monografias aprovadas; 

g) classi~icação e proclamação dos vencedores; 
h) distribuição dos prêmios aos candidatos classiflcados; 
i) relatório conclusivo da Comissão Julgadora; 
j) solenidade especial, em Brasília, para entrega dos prêmios 

às Monografias classificadas. 
-Art . .g_o A Coniissão Julgadora indicará as 3 (três) Mono

grafias classificadas, em L0 , 2.0 e 3.o lugares, ha:bllltando os res
pectivos autores à percepção dos prêmios em dinheiro - respec-
tivamente no valor de Cr$ 500.000,00, Cr$ 300.000,00 e ......... . 
Cr$ 100.000,00 (quinhentos, trezentos e cem· mil cruzeiros). 

Art. ~O. O Ministro de Estado da Educação e Cu! tu r a e o 
Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP) em Exposição de Motivos conjunta, proporão ao Presidente 
da República a abertura do crédito especial necessário à execução 
do Concurso Nacional de Monografias, dentro das disponibilidades 
dos respectivos orçamentos, previsto o aproveitamento dos saldos 
verificados do exercício. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publlcação, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1980. - Louriva1 Baptista. 

.Justificação 
(Será feita orahnente.) 

(As Comissões de Constituição e Justiça, ,de Serviço 
Público Civil, de Educaçiio e Cultura e rde ,Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE <LAiexandre Costa) -O projeto lido será 
opo:r:tunamente Justificado da Tribuna pelo autor. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a paia.wa ao nobre Senador Ga:brlel Hermes. (Pausa.) 
S. Ex. a não está p-resente. 

Concedo a. palavra rao nobre Senador Leite Chaves, por cessão 
do nobre Senador Ro·berto Saturnino. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE A REVISA O DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O ,sR. PRESIDENTE (Alexandre COsta) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso. Cotn revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Presidente João Baptista Figueiredo, em decreto pu
blicado no Diário Oficial do dia 10 do corrente, referendado pelo 
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Ministro Walter Pires, cancelou os considerandos do Decreto de 
19 de maio de 1969, que puliiu, transferindo para a reserva, o 
Coronel Francisco Boaventura Cavalcanti Júnior. 

Acho, Sr. Presidente, que se trata_ de uma medida importante 
e que, pelo seu significado, merece registro. O Coronel Boaven
tura, como todos sabem, corno esta Casa sabe, é um dos oficiais 
mais prestigiosos do nosso Exército, em :razão de seu valor pes
soal, de sua inteligência brilhante, de s~u carater impecável. 

Assim, Sr. Presidente, acho que devemos, e o faço em meu 
nome pessoal, manifestar o regozijo por esta medi!ia tomada pelo 
Presidente Figueiredo, e concordar com a. declaração que o pró
prio Coronel Boaventura deu e que saiu publicada na Tribuna da 
Imprensa, de hoje, dizendo: 

"Considero o ato do Presidente João Figueiredo um 
gesto de nobreza que muito o engrandece bem como os 
que lhe assistiram nessa decisão." 

Sr. Presidente, fazemos nossas as palavras do 1própl'io COronel 
J;k>aventura e queremos deixar regiStrado nos Anais da Casa esta 
manifestação, repetindo que se trata de um acontecimento que 
tem uma importância digna desse registro . 

De outro lado, não podemos deixar de colocar aquela pergunta, 
aquela indagação que naturalmente é decorrência do próprio ato 
de cancelamento dos considerandos. Se as· razões que levaram à 
punição perderam validade, na medida em que o Presidente can
celou-as cancelando os considerandos, fica no ar a pergunta: por 
que não' cancelar a punição, já que ela estava baseada, segundo o 
decreto de 1'969, precisamente naqueles considerandos agora can
celados? 

AlsSim, Sr. Presidente, deixamos também registrada esta in
dagação dirigida ao próprio Presidente Figueiredo, e manifesta
mos o nosso regozijo, fazendo nossas as palavras do Coronel Boa
ventura. 

O Sr • .Jarbas Passarinho <PDS - PA) - Permite um aparte, 
nobre Senador Roberto Saturnino? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) - Passamos ao 
assunto da nossa inscrição de boj_e, não sem antes ouvir -o aparte 
solicitado pelo nobre Líder Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr . .Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Agradeço a V. Ex.a 
haver-me concedido o aparte. Esperei que V. Ex. a concluísse a 
primeira parte do .seu pronunciamento;' que seria exatamente cen
trado na figura do Coronel Francisco Boaventura Cavalcantl Jú
nior. V. Ex.;a. disse que falava em nome pessoal, e eu peço a 
v. Ex.a que aceite uma delegação majoritária, que fale em. nome 
de todo o partido majoritário desta Casa, também. Eu, partlcular
mente. tenho um motivo muito especial de reg.ozijo, porque tiv_e 
no coronel Boaventura Júnior um colega de turma na Escola Mi
litar. Foi o mais brilhante dentre _todos nós, o primeiro aluno den
tro de todo o corpo de cadetes e, posteriormente~ sempre um ami
go multo dileto. Quando fui Presidente do Diretório Acadêmico. 
que lá se chama Sociedade Acadêmica MUltar, ele foi o diretor da 
revista do clube. E não _era o primeiro alun_o apenas em sentar 
na cadeira e estudar até alta madrugada, como normalmente os 
bons alunos fazem; ele era também um atleta. Fazia parte efetiva 
do time de futebol da artilharia. Homem modesto, homem probo, 
homem exemplar em tudo o que fazia; portanto, um dos nossos 
colegas mais queridos, senão o mais_ querido. Mais tarde! V. ~x.a 
sabe, o Tenente Boaventura foi membro ~a Força Expedicionaria 
Brasileira Tenente de Artilharia, lutou na Itália contra o Nazi
Facismo. 'Posteriormente, já Oficial do _ _E~t,ad_o-Maior, ele serviu 
numa das ajudâncias da ONU, ao Secretário-G-eral da ONU. que 
era então o Sr. Dag Hamll)ar_skjõld, E foi tal o desempenho do 
Coronel Boaventura nessa função que, contrariamente a todas as 
regras, o Secretário-Geral Dag. H.ammarskjõld pediu a volta do 
COronel Boaventura para a mesma função, uma vez extinto o pra
zo natural dessa comissão. O Exército Brasileiro não poderia fa
zer, porque não abrili.a mão- da maneira pela qual sempre atuou e, 
em face disso, Dag Hammarskjõlct pediu ao Brasil que~ em ca
ráter pessoal, colocasse à disposição da ONU o Coronel Boaventura, 
Posteriormente, paraqued.tsta, o Coronel Boaventura foi uma das 
primeiras figuras a resistir a uma tentativa, antes do Movimento 
de 64, segundo está na história e no próprio depoimento dele, de 
assassinarem o Governador da Guanabara, que era o Sr. Carlos 
Lacerda. Com a Revolução, ele passou a ser um dos homens mais 
notórios do processo, e com ela se desaveio a partir do Governo 
Castello Branco. Houve uma época ..em que, para surpresa _minha, 
que estava lá no extremo Norte, li um documento em que se dizia: 
''pela linha dura .. Francisco Boaventura Cavalcantl Júnior", Eu 
me surpreendi mu_ito, porque não era exatamente o que sempre 
julguei, e com razão, do comportamento do Coronel Boaventura. 
Ele não me pareceu nunca um _radical, nunca, em nenhum mo
mento. E foi uma enorme surpresa para mim, no- extremo Norte 
do Brasil, ler ~ste tipo de Qesafio, ao qual depois o General Cas
tello Branco _corr~_spondia. Politicamente a vida aca:qou nos se
parando, porque eu fazia parte do então Governo CQsta e Silva, 
quando v. Ex.a sabe que houve esta punição. Sofremos com ela, e 

mais do que nós o Ministro_ Costa Cavalcanti, irmão do Coronel 
Boaventura, que fazia parte do Governo na qualidade de Ministro 
de Estado. O Presidente Costa e Sllva chamou o Ministro Costa 
Cavalcanti e mostrou-lhe Qs_ autos do que eu chamaria de pro
cesso. E e_u prefiro aqui não esclarecer ainda em definitivo cer
tas coisas, para me reservar talvez esse direito no futuro, mas 
posso assegurar a V. Ex.a que o Coronel Boaventura foi enredado, 
envolvido, e talvez um chefe militar, pelo qual ele tinha um gran
de carinho pessoal, tenha sido decisivo no seu depoimento em in
criminar o coronel Boaventura. Então o Coronel foi julgado em 
processo de a tos de exceção, como sendo uma peça de um disposi
tivo para a derrubada do Presidente Costa e Silva, e a possível as
censão ao poder do líder civil que seria o Sr. Carlos Lacerda. Este 
julgamento, como V. Ex.a sabe, nobre Senador, e eu mais~ porque 
participava do Governo, era um julgamento fechado que_ nós, Mi
nistros civis, inclusive, evidentemente não. acompanhávamos ca
da passo. Mas ficou-me o choque profundo de verificar que o meu 
companheiro, do qual eu sempre tive a melhor imagem possível, 
acabava sendo atingido não de um modo que nós Ministros tivés
semos que referendar - o caso dele foi muito especial, não foi 
submetido ao referendo do COnselho de SeguranQa Nacional, ex
clusivamente do Ministro do Exército e do Presidente da Repú
blica, homenagem talv~z do Presidente costa e Silva ao próprio 
irmão do Coronel Boaventura, no Ministério - mas com esta nota 
que foi aqui!o que mais amargurou o Coronel Boa'Ventura, porque 
a nota que justl!lcava a punição <aliás, praticamente inédita: 
não havia em punições pelo Ato Institucional n.0 5 e.sse tipo de 
explicação} a nota atingia a honorabilidade pessoal do Coronel 
Boavent1,1ra. De modo que hoje, quando o Presidente Figueiredo 
merece do Coronel Boaventura e de V. Ex.a, que endossou os con
ceitos daquele, o reconhecimento de que praticou um ato de jus~ 
tiça, eu me sinto feliz de ter, de algum modo, na qualidade de Li
der do Governo, a responsabilidade indireta_ por um ato dessa na~ 
tureza. Assim como ontem senti o amargor de participar, com 
lealdade ao m-eu Presidente, de um ato punitivo, me doía a forma 
pe~a qual ele _era explicitado, hoje resgato, comigo mesmo, este 
peso, porque .sempre tive e se_mpre mantive este QOnceito do Coro
nel Francisco Boaventura cavalcanti Júnior, na qualidade de um 
dos mais brilhantes ofiolais do Exército brasileiro. Estou hoje abso
lutamente convencido, não fossem esses desvios do d-estino de cada 
um, ele seria um dos :;ossos Generais m_ais admiráveis. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) - Nobre Sena
dor Jarbas- Passarinho, acolho, com muita satisfação, o aparte de 
V. Ex.a., e recebo, com muita honrr... a delegação que v: Ex.a me 
dá. 

Quando disse que falava em nome pessoal, era apenas uma 
caut_ela pelo fato de não ter tido tempo de consultar a minha 
Bancada. Estou certo de que, se tivesse tido esse tempo, a res
posta seria no .sentido de que eu falasse também em nome da 
Bancada, e me arrisco a dizer agora que já faia também em no
me dos Senadores do meu Partido. 

O apafte de V.- Ex.l', nobre Senador Jarbas Passarinho~_ é muito 
mais do que o meu registro, Seu aparte não completa o meu re
gistro, ele faz o registro, na medida em que V. Ex.a conhece, mais 
do que eu, bastante mais do que eu, o Coronel Boaventura, pois 
foram colegas de turma. Conhece as suas qualidades, e pôde en
riquecer, com detalhes, esta manifestação de regozijo, com apre
ciações sobre a carreira desse brilhante oficial. 

Recebo, pois, com particular satiSfação o aparte de V. Ex.a, 
porque nele senti o reflexo, o resultado de uma real afeição, de 
uma real consideração que V. Ex.a tem pelo Coronel Boaventura, 
o que, aliãs, já me havia referido cm outros tempos, particular
mente. 

o· Sr. JoSé Lins (PDS- CE) -V. Ex. a me permite um aparte? 
O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJJ -Ouço o Se· 

nadar José Lins. - - -- -

O Sr. José Lins (PDS - CEJ - Senador Roberto Saturnino, 
congratulo-me _com v. Ex.a pelo assunta aqui trazido, e faço mi
nhas também as suas palavras~ apesar de o Senador Jarbas Pas
sarinho já ter falado pela Maioria. Em virtude dos laços de afeto 
e amizade que me ligam à família do Coronel Francisco Boaven
tura, e particularmente a esse grande militar, desejo participar 
deste rigozijo que V. Ex.a aqui externa pela reintegração desse 
grande oficial, dessa inteJigência primorosa ao seu antigo status, 
medida, aliás. muito merecida. 

O SR. ROBERTO SAl'URNINO <PMDB - RJl '- Eu é que 
agradeço a V. Ex.3 

O Sr: Humberto Lucéna (PMDB - PB) -V. Ex.a. me permite 
um aparte? 

O SR. ROBERl'O SAl'URNINO (PMDB - RJ) - Ouço o no
bre Senador Humberto LUcena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Nobre Senador Ro
berto Saturnino,_ y. Ex.a faz muito bem em dizer que fala em no
me da Bancada do PMDB. Tenho a impressão de que todos os 
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nossos companheiros estão absolutamente regozijados com o ato 
de ju.stlça praticado pelo Senhor Presidente da República, Gene
ral João Baptista Figueiredo. Pessoalmente, eu que sempre tive 
o privilégio de manter maior aproximação pessoal com o Coronel 
Boaventura, desejo subscrever, na íntegra, as palavras de V. Ex.a 
de homenagem àquele ilustre mi:itar que, acima de tudo, sempre 
se postou perante a Nação como um verdadeiro idealista, buscan
do o aperfeiçoamento da democracia bra.si~eira. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO (PMDB - RJ) - Muito agra
deço a V. Ex.a., Senador Humberto Lucena, o seu aparte, que con
firma a minha convicção de que efetívamente expressava o sen
timento e o pensamento da Bancada do P:MDB. 

Sr. Presidente, feiro este registro - que achava do meu dever 
fazer-, passo ao assunto princ1pal da minha intervenção de hoje, 
que se refere a declarações, publicadas no 1ornal do Commercio de 
ontem, dadas pelo Ministro Delfim Netto no hall do seu hotel de 
Londres, antmclando ao mundo que, dentr-o de poucos dias ou de 
poucas semanas, ele teria a oportunidade de abrir o pa~ote da 
província mineral de Caraj á.s, compreendendo a associaçao com 
capitais provenientes da A:emanha, Japão, França e - quem 
sabe - talvez também dos países árabes. 

Não é coincidência, Sr. Presidente, que esse anúncio seja dado 
ao Mundo .agora, nesses dla.s, precisamente em Londres, a capital 
do mercado de eurodólares. E, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fru
to daquela >Situação de angústia a aue os compronússos financei
ros assumidos levaram o P:aís, por- força da obstinação em não 
alterar os rumos da política econômlca, continuar, prosseguir no 
processo de endividamento e de dependência da nossa economia 
em relação ao exterior. E essa força que obriga o Governo, através 
do seu .Mi~istro, a pautar a sua ação por concessões cada vez mais 
importantes :aos interesses estrangeiros. contrariando os legítimos 
interesses da Nação braslleira. 

Embora o Ministro afirme o contrário, diga que não há pro-
blemas- para- o fechamento do Palanço ___ _de pagamento neste ano, 
a v-erdade não é bem essa. Temos lido freqüentemente noticiários. 
referências na Imprensa brasileira, V'eiculando traduções de artigos 
e declarações que são publicados na Imprensa internacional, a 
II'espeito da dificuldade .em que o País se encontra pa.ra fechar 
o balanço de pagamentos deste ano e as dificuldades Imensas com 
que já se Iniciará o balanço do ano próximo, do ano de 1981. 

Ir: esta situação angustiante que e:xige concessões sobre con
cessões, a ponto de se Chega;r :a: esta, que poderia parecer ina
creditável algum tempo atrás, de se negociar aqulio que o Brasll 
tem hoje de principal, aquilo que o Brasil tem hoje de mais Impor
tante em tennos de riqueza nacional - que é a província mine·ral 
de caraiás, com suas timensas reservas de ~·erro. alumínio, ouro, 
cobre, niquei, além da cobertura florestal. Enfim, Sr. Presidente, 
reservas que efetiva.mente colocam esta província no mesrnD nível 
de importância da grande bacia petrolífera mexicana, descoberta 
•recentemente, como muito bem salientou o jornalista Márcio Mo
~elra Alves, em importante artigo hoje publicado na Tribuna. da 
Imprensa. 

O Sr. Aloysio Chaves IPD$ - PA) - Permite V. Ex.a um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMD'B - RJ) -OUço o aparte 
de V.Ex.a 

O sr. Aloysio Cba.ves (PDS - PAJ - Nobre Senador Roberto 
Saturnino, v. Ex.a tocou num assunto que desperta nossa atenção 
permanente e para o qual não só .a Nação, em geral, como em 
par.tlcular, o meu Estado, concentram o seu interesse. A província 
mineral de Carajás, entre o Tocantins e o Xingu, segundo todos 
os estudos já completados, é, sem dúvida alguma, a mais rica do 
Brasil. O grande projeto Ca.rajás, na Amazônia orienta~ tem um 
desdobramento. O primeiro, para a exploração do minério de ferro, 
que está sendo conduzida pela Vale do Rio Doce, sob sua respon
sabilidade direta, .como encargo dessa empresa. Mas, os estudos 
já adiantados para exploração do cobre, co)ll uma redução de 
15() mil toneladas por ano, do manganês, da casslterita, da bauxita, 
do niquei, vão exigir a criação de grande e complexo dlstrlto 
industr,ial n-essa área, envolvendo uma tecnologia muito avançada 
que o País d-everá. importa.a" em grande parte, como também creio 
que será indispensável obter financiamento- ·externo para poder 
implantar essas indústrias. Para o Brasil fazer a redução do cobre, 
ele precisa sem dúvida algUma de ,capitais elevadíssimos, como 
são necessários, ·e g11ande vulto para o niquei, paro o estanho, com 
a redução da cassiterita, e assim sucessivamente. Não há possi
-bilidade nenhuma de se pretender obter dentro do Brasil todos 
esses recursos. Não vejo, portanto, nenhum mal, nenhum perigo 
paa-a a economia nacional, nenhum desserviço a este País, se o 
Ministro do Planejamento estuda a possibilidade de financiamento 
atr.a.indo capitais estrangeiros para esses empreendimentos extra
ordinários que deverão ser feitos no mais curto espaço de tempo, 

·porque eles assegurarão em matéria de divisas um retomo apre
ciável paxa o Brasil. A g·ra.nde dificuldade para nós em desenvol
vermos no momento o projeto chamado ()a,rajás - este nome, 

f:çiso, envolve tudo o que mencionei, talvez mais alguma coisa 
- está na ausência, sem dúvida alguma incontestável, de recursos 
suficientes neste País para tocar pa.~a .a frente um proje'to em 
que entram alguns milhões e milhões de dólares. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO (PMDB - RJJ - Senador 
Aloysio Chaves, lamento ter que discordar de V. Ex.a em muitos 
pontos do seu aparte. Vejo a provlncia de Carajás não como a 
maior província mineral do Brasil, .mas -seguramente a maior pro
víncia mineral do mundo. Acho, sim, que é a riqueza mais impor
tante de que o Brasil dispõe, hoje. Tal é a sua importância, que eu 
diria sem hesitar que para nós tem o valor de uma riqueza efetl
vamente estratégica em termos de equilíbrio das nossas trocas com 
o exterior, em termos de fazer valer o peso da nossa soberania. 

Nobre Senador Aloysio Chaves, se o Brasil até t. e não conse
guiu descobrir rese,rvas Importantes de petróleo, conseguiu des
cobrtr aquilo que substitui em importância esse pe óloo que não 
temos, que é a província núner.al de Garaj ás. E assim como sobre 
o petróLeo· se colucou a preocupação de conserv-ar a sua exploração 
sob o controle estrito de capitais nacionais- e até, de monopólio 
estatal, - não seria o caso de se pe-nsar -em monopólio estatal na 
exploração da província de carajás, mas seguramente, certamente 
pela sua importância, pelo seu valor estratégico, na sua_exploração 
exclusivamente por empr-esas de_ capital nacionaL 

Que seja necessário um financiamento -eX:temo. Muito bem! 
Con trata-s·e wn financiamento externo assim como a PEI'IROBRAS 
contrata financiamentos externos, como a ELETROBR.AS os con
trata. Mas, admitir a associação de capitais que vão influir deci
sivamente na hora da comercialização desses minérios, que é o 
ponto mais Importante, ai discordo de V. Ex.a, ao insistir em que 
a exploração desse minério, dessa imensa :riqueza deve ficar, se
gundo o meu parecer, a minha visão das .coisas, nas mãos de em
presas -genuinamente nacionais. 

E quando o Ministro Delfim Netto anuncia ao mundo que vai 
a-bri•r o pacote à associação com capitais da AJ.emanha, da França, 
do .Tapão e de outros paises, não tenho senão que deplorar essa 
decisão e protestar que é lnadmissív;el que ela seja tomada, num. 
assunto de tão ·magná importância, sem que o Congresso Nácional 
seja ouvido. Não é possível ma,!s admitir-se que decisões tão Im
portantes quanto essa sejam tomadas por um só Mlnistro e por 
quatro ou cinco assessores, sem que isso constitua tema de um 
grande debate nacional, .sem que a opinião pública se manifeste, 
sem que os empresários nacionais se manifestem, sem que as em
presas estatais do setor se manifestem, ~Sem que o COngr:esso Na
cional se manifeste. 

Este vício do pacote, este vicio do autoritarismo em questões 
de tão grande importância não pode mais ser suportado e não 
pode ma.is ser admitido por esta Nação e por este CongreSSo, se é 
que temos a consciência realmente da responsabilidade de re
presentar aqui o povo brasiletro. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS ...., PA) - Permite V. Ex.• um 
aparte? -

O SR. ROBERTO SATURNlNO (PMD'B - !RJ) - Concedo o 
apa:rte a. V. Ex.a. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PAJ - Desejava voltar ao dis
curso de V. -Ex.l', nobre Senador, primeiro para dizer que não 
estou descendo à análise, nem discutindo os .termos dessa. notícia. 
que foi publicada no jornal, porque não ·tenbo nenhuma comuni
cação oficial de como realmente está procedendo o Sr. Ministro do 
Planejamento, sobre quais as propostas que concretamente ele apre
senta no mercado da capital mWldial do ·eurodólar - vou u.s·ar 
as palavras de V. Ex.a. - ou junto a esses países, ou a grupos de 
em~resas desses países interessados em participar de investimentos 
Industriais no Brasil. Não desço à anál!se desse documento, por
que é uma noticia de jornal sucinta que pode .não refletir Integral
mente o pensamento. ou a ação do Ministro do Planejamento. 
O que quero voltar a dizer a V. Ex.a. é que entendo também, como 
V. Ex.•, que este assunto deve ser obJeto de um amplo debate 
no Congresso Nacional. Se não houver necessidade de aprovação 
de uma lei para a execução desses empr.eendimentos, nós pode
remos, entretanto. provocar o debate e realizá-lo, quer através das 
comissões técnicas do senado ou da Câmara, quer convocando para 
o plenário desta. Casa os ministro da á.rea correspondente para que 
tragam todas as Informações necessárias à llucidação desses pro
blemas. Fiz uma observação em caráter geral a V. Ex.a. para 
dizer que, tento quanto estou informado, o que se chama grande 
P.rojeto Ca:rajás ainda está numa fase embrlonária, porque o 
Projeto oarajás em si começou, como V. Ex.a. sabe, com o feiU"O
e a sua exploração na Serra dos CaJrajás. A medida em que se 
desenvolviam as pesquisas- e os estudos, outras descobertas valio
sas foram sendo feitas. Temos 18 bilhões de toneladas de ferro 
com ai to 'teor de hematita, lá na ·região de Caraj ás, temos o cobre, 
e, eom 'a redução do cobr:e. cerca de dez tonelad-as de ouro por 
ano, além do aproveitamento de bauxita, repito, do aproveita
mento do manganês, do aproveitamento da. cassiter!ta etc. Ora, 
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essas indústrias teriam que ser montadas na região, entre Belém 
e São Luís, até o Vale do Tocantins, e vão envolver recursos de ;Jta 
monta, tenho certeza disto. O que afirmei a V. Ex.a foi que deve
remos procurar no exterior os recursos nec_essá,rios para podermos 
desenvolver esses projetas e implantá-los, porque senão ficaremos 
ou com essa riqueza no subsolo, ou extraindo o minério de ferro 
e expo.rtando, ficando -só a cratera do Estado do Pará. onde está 
localizada essa província mineral. Agora, essa forma de rarti
cipação deveremos examiná-la, de maneira a preservar - e nesse 
ponto estou inteiramente de acordo com V. Ex.a, como todos os 
brasileiros - os interesses deste País, da sua Jndústria, do seu 
desenvolvimento económico, do desenvolvimento regional que tem 
sido um tanto descurado, enfim, deveremos monta,r uma política 
que vise à exploração dessa riqueza em benefício da região e do 
País e da sua indústr,ia. Agora, a maneira de fazê-lo, na devida 
oportunidade poderemos examinar e compatibilizar essa insufici
ência de recursos com os interesses do País. 

O SR. ROBERTO SATURNINO tPMDB - RJ"I - Recebo com 
muita satisfação o aparte de V. Ex.a. Vejo que, realmente, V. Ex.a 
concorda nesse ponto fundamental, que é a necessidade de o Con
gresso Nacional ser ouv.tdo, de o CongreSso ser considerado nesse 
.assunto de tão grande importâncf.a para o desenvolvimento bra
sileiro. É desse modo que temos que, realmente, exercer a Tlossa 
tarefa, a nossa responsabilidade, o nosso mandato, Sr. Senador, e 
não podemos ficar omissos, não podemos deixar de participar des
sas discussões que vão decidir, a meu ver, em grande parte o 
futuro deste País nos próximos anos. 

Sr. Presidente, vou encerrar minhas considerações. A minha 
advertência, a minha preocupação externada ao ler esse comuni
cado do Ministro Delfim Netto advém c:J.o fato de estar essa con
cessão na lógica do processo da condução da política ·econômt.ca 
do País. 

Tive oportuniclad.e acho que foi em junho deste ano, de fazer 
um di·scurso, aprecianào o quad•ro económico na metade do apo 
e, se não me falha a memória, já nesse discurso fazia esta adver
~ncia: de concessão em concessão, iríamos chegar à concessão 
principal que era .a. alienação dessa grande riqueza, a Província 
de Carajás. De concessão em concessão, iríamos ser obrigados -
como foi a Inglaterra, quando_ pressionada pelo Fundo Monetário 
Internacional. obrigada a reder 40% das ações da British Petroleum 
ao me·rcado internacional - nós seríamos levados a fazer essa 
concessão de oarajás, no sentido de abri.r mão de grande parte 
da sua exploração, através da admissão de capitais associados nesse 
projeto fundamental, que é a peça principal da estratégia de de
senvolvim,ento brasileiro nos próximos anos. 

Já estamos fazerido concessões muito graves, Sr. Presidente; já 
estamos aceitando tams de spreads, juros adicionais de risco, da 
ordem de 1,75%, altissimo spreads e o Sr. Ministro Ernane Galvêas 
já admite que essa ~ chegue .a 2% até ao final do ano, o que 
será extremamente grave, o que traduzirá a extrema gravidade 
da situação de dependência do Brasil. 

Já· estamos fazendo as concessões que o Fundo Monetário 
exige, já .estamos fazendo as restrições de crédito, Já estamos fa
zendo os cortes dos gastos públicos, já estamos reduzindo os in
vestimentos das empresas estatai-s, já está o Governo pretendendo 
mudar 'a politica salarial, isto é, já estamos .atendendo a todas as 
pressões, reivindicações, eXigências do Fundo Monetário Interna
clona!. Só faltava esta. Só falta esta exigência. que é a de ceder 
grande parte dos interesses brasileiros na província de Carajás, à 
semelhança. do que foi a Inglaterra obrigada a fazer com a British 
Petroleum. · 

O Sr. Luiz Cavalc •. n.te üPDS - AL) - Permite V. Ex.a um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATúRNINO <PMDB- RJ) -Daí vem a 
minha preocupação o tom de gravidade na advertência de hoje, 
em seqüência a este comunicado que li no Jornal do Commercio; 
Ela decorre da lógica do processo, da lógica da politica de desen
volvimento, que vai nos levar a isto se não foi alterada. Se Ior 
alterada já o será muito tarde, ll1.aS é preferível que se}a .alterada 
agora dÓ que vimos a oo1r nessa operação de entrega, que será 
um desastre para o fundo deste :País. Ouço com muita honra, 
o aparte do Senador LuJz C a vai cante. 

o Sr. Luiz Cavalcante (PDS - ALI - Eminente colega. em 
primeiro lugar, não foi de maneira alguma_ nenhum desastre a 
Inglaterra ter cedido às exigências do Fundo Monetário Interna
cional, no início da década de 70. Foi, justamente, o contrário: a 
,intervenção do Fundo Monetário Internacional é que salvou a 
economia da Iilglaterra, que, hoje, está plenamente consolidada. 
Quero também. aproveitar a oportunidade, para repetir aparte 
que dci numa das reuniões de uma das Comissões presididas por 
v. Ex.a, a meu ver, o perigo não está nas multin~cionais, mas, 
sim naqueles bra.!\ileiroo incumbidos de flseallzá-las. E ~epito as 
palavras que dis5e naquel-a opolitunidade: se pusermos homens 
à semelhanç~ de um Billy carter para fiscalizar as multinacionais, 

seria um desastre; mas, se pusermos sempre homens do estofo do 
Senador Robert·o Saturnino, não haveria perigo algum na parti
cipação das multinacionais na economia braslleira. Muito obrigado 
~.a V. Ex.a. , 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMD"6 - RJ - Sr. Senador 
Lulz Cavalcante, não vou concordar desta vez com o aparte de 
V. Ex.a, vai me perdoar, mas acho que a Inglaterra está passando 
por uma das conjunturas piores da sua história. A Inglaterra da 
Sra. Thatcher está c.om uma taxa de desempregos a mais alta, 
desde a crise de 1930. 

O Sr. Luiz Cavalcante <PDS - AL) - (·Fora do microfone) 
- Mas, emprestand? dinheiro ao Brasil, largamente! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (BMDB - RJ") - A Inglaterra 
não empresta dinheiro _dela .. A Inglaterra empresta dinheiro que é 
depositado nos bancos afins, pela tradição do mercado financeiro. 
A Inglaterra não está em condições de :fazer face à sua própria 
situação interna. Está .com os seus investimentos caindo barbara
mente, uma taxa de desemprego altíssima e uma tensão interna, 
uma tensão IJ}Olítica que certamente haverá de mudar o quadro 
reinante nos dias de hoje. Mas, se a Inglaterra suporta, se a 
Inglaterra é capaz de suportar uma situação de recessão como
está suportando, é porque tem uma população estabilizada, é por
que tem um mecanismo de proteção ao desemprego muito desen
volvido, é porque tem uma previdência social, é porque tem toda 
uma estrutura de atendimento social das mais desenvolvidas, senão 
a mais desenvolvida do mundo. o Brasil não tem nada disso, nobre 
Senador. O Brasil está obrigado pelo seu dinamismo ln trínseco 
a crescer a sua economia para absorver esta enorme massa de 
brasileiros que demandam o mercado de trabalho a cada ano. O 
Brasil está obrigado a crescer para poder fazer face aos seus com
promissos ln ternacionafs. O Brasil não :pode, sob pena de cair 
numa situação desastrosa e catastrófica, seguir o exemplo da In
glaterra. Lamento ter que discordar, e discordar profundamente 
de V. !Ex.a 

O Sr. Luio Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RMJDB - RJ) - Pois não. 
O Sr. Luio Cavalcante (PDS - .AiL) - Senador Roberto Sa

turnino, as aperturas da Inglaterra trouxeram dificuldades ao 
Estado, mas não à Nação. E V. Ex. a. deu agora um exemplo dos 
mais eloqüentes: a excelência da previdência social na Inglaterra. 
Então a situação lá é mais ou menos a inversa, infelizmente, do 
nosso Brasil, onde as aperturas se abatem preponderantemente 
sobre a Nação, isto ~. _spJ;lre o povão. 

O SR. R.oBERTO SATURNINO (iro\IDB - R:J) - Eu não diria, 
nobre Senador, que as aperturas atingem o Estado; não acho que 
a.s aperturas estejam atingindo a Nação na medida em que estão 
atingindo o povo na Inglaterra, o povo inglês. Apenas esse povo, 
por força da consciência social que tiveram os governos ante
riores, hoje dispõe de mecanismos de proteção de que nós não 
dispomos. Mas, que ele está passando por agruras, por momentos 
muitos difíceis e está manifestando um desêontentamento muito 
grande, está. Agora; o que_ seria isso transportado para o Brasil~ 
um. País já com esses problemas hoje concretos e problemas Ia
tentes, eu nem sei mesmo o que dizer nobre Senador. 

Quanto à questão da fiscalização das multinacionais, V. Ex. a. 
me honra com a slia preferência; eu diria o mesmo em relação 
a V. Ex. a Só manifesto a minha convicção de que jamais nem 
eu, nem V. Ex. a seríamos fiscais de multinacionais, porque essa.s: 
empresas sabem muito bem escolher os seus fiscais; essas em
presas, na medida em que dispõem dos recursos políticos, vamos 
cham3:r assim, para influenciar as decisões do Governo, como in
flUenClam, sabem também escolher os seus fiscais, influenciar no 
sentido de lá colocarem pessoas que vão aceitar os seus argu ... 
mentes, as suas razões, e levar o Pais a esta situação de de.pen .. 
dência, ao agravamento desta situação, ao extremo agravamento 
desta situação de dependência em que ele já se encontra. Sr. Presi
dente, V. Ex. a. já me adverte há muito tempo de que já ultrapassei 
o meu periodo, Agradeço a condescendência de V. Ex.a e encerro 
aqui as minhas observações. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista para justificar o Projeto de 
Lei do Senado n.0 234/80, lido anteriormente. 

O SR. LOURIVAL BAP'l'ISTA (PDS - SE. Lê o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A restauração dos Concursos Nacionais de Monografias que o 
DASP, através da Revista do Serviço Público (RSP), realizava 
periodicamente, sobre probleinas considerados de relevante inte
resse para a Administração Pública, é a finalidade primordial do 
projeto de lei que tenho a honra de submeter à alta deliberação 
do Senado Federal. 

As monografias são . universalmente reconhecidas como um 
instrumento válido de desenvolvimento cultural, apr.i.moramento 
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técnico e quã.llficação profissional, quer no âmbito das pesquisas 
puras, de índole predominantemente científica, quer· nos vastos 
domínios das aplicações práticas. ou da tecnologia em geral. 

Um~ boa monografia constitui o efeito-demonstração, por ex
celência das melhores técnicas didã ticas e pedagógicas, o modelo 
ideal da.' aprendizagem racionalmente elaborada e concluída. 

Escrever urma monografia sobre um determinado tema, as
sunto, ou problema, significa estudar, avaliar e esgotar a maté
ria versada, na multiplicidade interdisciplinar de seus aspectos, 
uma espécie de garimpagem Intelectual que se resolve e justifica, 
quando encontra os diamantes laboriosamente coliina:dos. 

Uma boa monografia, longe de ser um exercício de retórica, 
ou uma proeza intelectual, deverá sempre ser realizada com a 
preocupação absorvente de busca das melhores soluções, o intuito 
prioritário de encontrar, nos parâmetros de uma pesquisa rea
lista, a resposta adequada aos desafios- a serem enfrentados. 

Foi, na verdade, uma perda irreparável para ·a nossa cultura, 
a interrupção dos Concursos de Monografias da Revista do Servi
ço Público, em 1974. 

Pbrque as monografias classificadas e aprovadas pelos tradi
-cionais concursos até então realizados, revelaram ao País, talentos 
e capacidades extraordinárias, que hoje pontificam em várias uni
versidades e em diversos postos releva·ntes da Administração. 

Aí estão os trabalh<>_s publicados e divu_lgados .pela Revista do 
Serviço Público (RSP),- os quais constituem o embrião de uma ad
mirável Biblloteca Brasileira da- Administração, uma incompa
rável "Brasiliana" das Ciências Administrativas em nossa terra. 

Não é esta a oportunidade para enumerar os títulos dessas 
monografias e citar a longa série dos. respectivos autores, de vez 
que nos limites pré-estabelecidos desta breve justificação, a ca
talÓgação dos trabalhos divulgados ultrapassaria o tempo de que 
disponho. 

Faço questão; no entanto, de acentuar o relevo especial dos 
Concursos Nacionais de Monografias da BSP/Editora, no momento 
exato em que a Nação brasileira, mais do que nunca, se encontra 
totalmente engajada num tremendo esforço de superação das cri
ses conjunturais que a afligem. 

Precisamente agora, é que se· impõe_ o restabelecimento ctos 
mencionados Concursos; ~ autênticas caçadas ·aos talentos e va
lores in•telectuais, - como contribUição valiosa à definitiva esca
lada em que as nossas instituições de Governo e Administraç.ão 
se empenham, visando erradicar o atraso, a :estagnação e o imo
bilismo. 

Trata-se, na verdade, de convocar os nossos melhores talentos 
e capacidades para que contribuam, no âmbito das respectivas 
especializações, para enfrentar os .grandes desafios da moderniza
ção do Sistema Administrativo Brasileiro. 

Nada mais preciso acrescentar para demonstrar o alcance, 
profundo significado e a importância prática do Projeto de Lei 
ora apresentado. · · 

O Projeto que ençaminhamos, hoje, ao Senado, é uma conse
qüência natural das consider~ções que teci, quando, desta Tri
buna, apreciei a patriótica iniciativa do Senador Aderbal J'urema, 
consubstanciada na -proposta da criação da Revista de Serviço Pú .. 
blico - Editora (RSP-ED) como órgão autónomo de estudos, pes
quisas, assessoram.ento multidisciplinar, editoração e divulgação 
especializada, no campo_ das Ciências Administrativas, e da Admi
nistração Pública em geral. 

A proposiÇão- legislativa destinada a restaurar a tradição 
cultural dos Concursos Nacionais de Monografias é uma resultante 
concreta do discurso que pronunciei a 18 de abril de 1980, quando 
abordei a conveniência de uma reformulação inovadora e arroja-

1da, no interesse iio aperfeiçoamento técnico e cultural da Admi
nistração Plíbllca braslleira, - totalmente dependente, hoje, como 
no passado, do desenvolvimento de recursos humanos qualificados: 
exatamente um dos objetivos prioritários da R:SP!Editora. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hemnes) -O projeto que vêm de 
ser justificad.o pelo nobre Sr. Senador Lourival Baptista, será pu-
blicado e remetido às comissões competentes. . 

O SR. PRESIDENTE (Ga:briel Hermes) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTAO MtlLLER <PP - MT. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na próXima 'segunda-feira, dia 15 do corrente, transcorre mais 
um aniversário de emancipação do município de Barra do Garças, 
em Mato Grosso. 

São 32 anos de futa,~de trabalho e de sacrifício dos habitantes 
daquela legendária cidade, plantada às margens dos rios Garças e 
Araguaia, no limite, cbm Goiás, bem como colocado na área do 
médio Araguaia. 

Surgiu Barra do Garças. em ·função do labor sempre revigora.;. 
do, pela esperança, dos garimpeiros. fi procura do tesouro diaman
tffero cuja origem é além _da riqueza mineral confundida com a 
lenda, como o da ••oarraf;:t Cheia de Diamantes" até hoje procura
da, gerou Barra do ~arças. 

A história de Barra do Garç~. conform·e afirma o Senador 
Valdon Varjão, em termos de desenvolvimento divide-se em quatro 
fases distintas, ou .seja, a primeira, gartmpeira, a segunda, fase· da 
Fundação Brasil Central, a terceira, fase das Agropecuárias e In
centivos Fiscais e a quarta fase, a intitulada Contemporânea (Gaú
chos e a Agricultura). Houve uma. época que Barra d-o Garças era 
o maior Município do Brasil, com 212.000 km2, mas foram geardes 
já vánios mUnicípios da sua área territorial, poi.s1 temos os se
guintes municípios criados na antiga .superfícf.e do Município de 
Barra do Garças: - Torlxoréu, G:eneral Carneiro, Luciara, São 
Félix: do Araguaia, Santa. Terezinha, Nova Brasilía, Canarana, Água 
Boa, se não me engano ou falha a memória. 

Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, :Barra do Garças é ape
lidada a Capital da Agropecuárfa, das S/ A, como se diz, vulgar
mente na região, quando se refere aos grandes investidores, todos 
organizados em S/As, a fim de gozar ctos incentivos fiscais. 

-Ainda neste ano, durante 126 dias, Barra do Garças esteve 
bastante presente- nesta Casa, na pessoa do eminente Senador 
Valdon Varjão, meu 1.0 -Suplente, que com real brilhantismo ocupou 
a minha cadeira, diante da lice~ça que solicite\. Mato Grosso, o 
Leste mato-grossense, e região do Médio Araguaia e . de forma 
especial Barra do Garças, fizeram-se representar condignamente, 
no Senado, na pessoa,- repito, do Líder Senàdor Valdon Varjão. 
Ainda, agora, no dia 15 do corrente, segunda-feira próxima, o 
Senador Valdon Varjão lança um rl.otável livro de sua lavra, inti
tulado uBarra do G~uças no Passado", que é de fato unr trabalho 
de real importância para a história de Mato_ Grosso e da própria 
cidade que completa 32 anos. 

No Prólogo escreVe Va:Idon Varjão, aliás membro do Instituto 
Histórico e Geográfico d_e Mato Grosso, o seguinte: 

PRóLOGO 
Escreve: Valdon Varjã.o 

(Membro do -rnstituto Histórico e Geográfico de 
~Mato Grosso) 

Não nos moveu nenhuma pretensão de tornarmos escritor 
porque realmente nos falta muito no campo intelectual nem 
tampouC·fr .ser autor de um livro histórico que falasse das 
vivênci~s. dos costumes e do folclore do nosso povo. Dei
xamos sim um relato para nossos contemporâneos~ trata-se 
de alguns fatos verídicos, outros históricos, assistidos por 
alguns, outros de conhecimentos gerais, reminiscências 
guardadas no subconsciente com testemunhas ainda vi
vas. Tentaremos transmiti-los nessa coletânea de artigos 
históricos e fatos antes narrados por nós na Revista Gazeta, 
órgão divulgador e promocional de Barra do Garças. Re
gistramo-los como fatos constituidores do nos-so passado. 
~- n~cessãrl~ gue façamos esclarecimen1.o de que só há 
pOuco tempo resolvemos transcrevê-los, e assim, nos fal
taram dados ou documentos para ilustração de um traba
lho maiS acurado nas consultas. Valeu-nos apenas a me
mória que num repasso, ainda guarda vivas datas ou no
mes de participantes das hlstór.\as e alguns que, por even
tualidade, forem citados em fatos que lhe possam ser 
considerados como pejorativos, encarecemos nossas escusas; 
não temos aqui a intenção _de menosprezá-los, a quem rquer 
que seja, muito menos seus descendentes; ou lisonjear nin
guém, no.sso intuito ê bem outro. Não nos preocupamos 
com estilo ou compo.&i.ção de- frases ·elegantes, retóricas ou 
sistemáticas, iremos usar uma linguagem bem nossa, e nela 
nos falta base intelectual ou cultural. 
·Limitamos por_ o_utro lado a escrever sobre o passado, des
crevendo em cada capítulo - alguns jocosos, outros• pito
rescos - fatos do passado, para quebrar a monotonia da 
leitura e aguçar vez por outra a curiosidade. Evti.taremos 
ao má:x:imo as ficç_ões ou romantismos sem contudo deixar 
'de usá-los como enfeite. 
Acreditamos que os erros gramaticais se amontoarão na 
seqüência da leitura, golpeando a beleza dos relatos ou 
das descrições; ficará por conta dos leitores as c_orreções 
necessárias o que por certo não retirará o mérito do nosso 
modesto trabalho . 
A tarefa que empreendemos é mais por amor à terra e 
para historiá-la. Fica a semente de boa intenção, que 
outros adubem) aperfeiçoem e emlJelezem. 
Conhece-5e um povo pela 5Ua tradição, pelo seu pa.ssado, 
Infeliz daquele que o desconhece, porque todo passado é 
motivo de orgulho ,mesmo que modesto. 
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Cultuar o passado não constitui retrocesso, é rememorar 
reminiscências, reviver os caminhos andados na existênci~_ 
das pessoas ou das cidades. 

As tradições jamais devem morr-er das lembranças e podem 
ser talvez esquecidas, se não forem relembradas pelos es
critores ou gerações. 
Somos tradiciona.ts, por isso nos consideramos saudosistas 
apaixonados, não queremos com iSso dizer que deve:riamos 
ter estacionado no tempo eomo outras cidades. que conhe
cemos, muito pelo contrário, orgulhamo-nos de ter visto 
Barra do Garças evoluir e nesta evolução tivemos pequena 
participação. Ela é a terra q'Qe é o torrão natal dos meus 
filhos, que escolhi e -a amo como minha, onde desejo vir 
ter abrigo os meus ossos. Barra do Garças tem uma estrela 
brilhante, seu povo é bom, hospitaleiro, independente e 
bravo, é uma cidade que se construiu com suas próprias 
mãos ou pelas mãos dos que são seus filhos natos ou por 
adoção, que, em aqui chegando, se tornaram barra-garcen
ses mais fanáticos do que os de nascimento. 
:É uma terra de ninguém, todos tiveram participação na sua 
construção, e muitos ainda terão, pois ela está em forma
ção; nossas descrições visam transmitir ao homem do pre
sente o que vivemos no passado. 
Procuramos não descrever o lado m:~gativo para nos preo
cuparmos somente com o positivo. Muitos já disseram que 
"recordar é viver". 
Encarecemos aos leitores a tolerância aos tópicos que nos 
atemos à nossa modesta vida. 

Termino, Sr. Presidente, Srs. Sen,adores, enviando ao povo de 
Barra do Garças, à sua população, enfim, a todos que vivem na
quela metrópole do Médio Araguaia, em Mato Grosso, os efusivos 
parabéns pelo feliz evento, na pessoa dos seus legitimas represen
tantes, os nobres Srs. Vereadores, Sr. Prefeito, Vice-Prefeito, bem 
como na pessoa do Senador Valdon Varjão que, como disse h*
pouco, soube bem representar Barra do Garças no Senado da Re
pública. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE <Gabriel Hermes) -Está finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há "quorum" para deliberação.- En-t razão disso, deixam 

de ser apreciados os itens 1 e 2, cujas matérias estão em fase de_ 
votação. 

São os seguintes os itens cuja votação fica adiada. 

-l-

Votação, em turno único, _slo Projeto de. Resolução n.0 ~3, de 
1980 (apresentado pela Comissao de Econom1a como conclusao de 
seu Parecer n.O 664, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e 
quarenta· e quatro milhões de cruzeiros) o mont_ante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n.0 66.5, de 1980, da COmissão 
- de Constituição e Justiça, pkla constitucionalidade e juri

dicidade. 

-2-
Votação, em tumo único, do Projeto de Re.solução n.0 74, de 

1980 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de 
.seu Parecer n.0 666, de 1980), que autoriz~_ o Governo do Estado 
ãe São Paulo a realizar operação de empféstimo externo. no valor 
de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares) destinado à 
Companhia do Metropolitano de São Paulo, tendo 

PARECER, sob n.0 667, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri

dicidade, com voto vencido do Senador Leite Chaves. 
~~-.... ,o SR. PRESIDENTE !Gabriel Hermes) -Passaremos, pois, ao 
exain~ do item n.O 3: 

Discussão, 'em turno único, do Projeto de Resolução 
n.o 75, de 1980 (apresentado pela COmissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n.0 668, de 1980), que auto
riza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Laura Müller 
ISC), a contratar uma operação de crêdito de ......... . 
Cr$ 3.225.000,00 \três milhões, duzentos e vinte e cinco 
mil cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n.0 669, de 1980. da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurti.

dicidade. 

Em discussão o_ projeto, em turno único. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu oardoso. 
0- SR. DIRCEU CARDOSO CES. Para discutir. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, srs. 
Senadores: 

'Peço, Sr. Presidente, que V. Ex.a faça passar às mãos, através 
de um funcionário, todo o processo do empréstimo referente a 
Laura Müller, de Santa oatarlna. (_Pausa.) 

Da pauta de hoje dos nossos 'trabalhos constam 6 pediçlos de 
empréstimos, enviados por Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República, através do Ministério da Fazenda, sendo que 4 deles 
se referem a empréstimos -etri cruzeiros e dois em dólares. Os 
empréstimos em dólares, Sr. Presidente, atingem a soma de 70 
milhões de dólares e 0$ empréstimos em cruzeiros, a 3 bilhões e 
duzentos e Jantes milhões de cruzeiros. A cornucópia que se des
peja, que se derrama sobre as cabeças doS Srs. Senadores, que têm 
a responsabilidade de deferir _ou de combater os empréstimos que 
figuram da n.0 1 ao n.0 6, da pauta de nossas trabalhos. 

O p-rima\ro dos nossos empréstimos em cruzeiros se destina 
ao Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro Müller, em Santa 
Catarina, no total de Cr$ 3.225.000,00, que será feito junto à Cail<a 
Econ_ômica Federal, mediante autorização de _recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social, 

Sr. Presidente, é um empréstimo que se destina a um empre
endimento l;mmanitário: é um hospital. ~ um hospital, como 
um dos.poucos do Brasil, que se arvora em pedir 3.22'5.000 cruzeiros 
para fazer face a_ um programa de melhorias internas, com prazo 
de amortização de lO anos, juros de 6% ao ano, com a vinculaçãO 
das quotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias para con
clusão de obras de ampliação daquele Hospital. 

Diz aqui o Parecer do Banco Central: 
6. COmo Se vê, con.siderado o endividamento da Au

tarquia atinente à operação .sob exame, seria ultrapassado o 
tero que lhe foi fixado pelo Item II do citado art. 2.0 da 
·Resolução n.0 61/75. 

7. Assinale-se, ainda, que o orçamento do pleiteante 
para o cOrrente ano prevê a realização de receita de .... 
Cr$ 7.650.000,00 (deduzidas as operações de crédito), e que 
sua margem de poupança real é inferior ao dispêndio re
lativo à dív.ida do financiamento pretendido ... Mesmo ocor
rendo incremento oa receita, as parcelas a resgatar tam
bém serão reajustadas, uma vez que estão sujeitas a 40% 
dos índices fixados ];)ara as Obrigações do Tesouro Nacional 
(ORTN). 

8. ·Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 
- 2.0 -da precitada Re_solução n.0 93, de 1976, o assunto de

verá ser encaminhada ao Conselho Monetário Nacional e1 

posteriormente, à Pres!dência da República e ao Senado 
Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executlvo. 

Sr. Presidente, aqui está chancelado o destino que devia ter 
o presente pedido de empréstimo. 

·Quando um projeto de empréstimo é examinado sob os várias 
órgãos técnicos, sob os quais ele deve passar, a conclusão pode ser 
fav.oráv_el. Quando não o é, como no caso present-e, em que a ca
pacidade de pagamento está aquém do endividamento, ele remete 
à consideração do Senhor Presidente da República, que, ainda as
sim, nos r·emeteu o presente pedido de empréstimo. Li o parecer 
do Banco Centrai. 

Sr. Presidente, todos esses pedidos de empréstimos passam 
pelos várias órgãos técnicos, para os quais convoco a a tenção da 
ilustrada Bancada do PDS, na Casa . 

Primeiro, a entidade interessada submete o plano ao órgão 
emprestador. 

Sr. Presidente, quem vai emprestar é que faz os estudos de 
viabilidade económico-financeira da entidade que vai receber o 
empréstimo. Esta já é uma via que devemos condenar, no Senado. 
Quem vai emprestar é que decide se pode emprestar ou não, ou 
se 'o ói'-gão que deseja o empréstimo pode ou deve receber o em
préstimo. Quer dizer, são duas entidades interessadas que estudam 
aquela viabilidade, não é um terceiro juiz ou técnico que emite 
o parecer, é o órgão interessado que dá o parecer. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) -Nobre Senador, permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO \ES) - Pois não. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - V. Ex. a. discute, neste 
momento, o empréstimo de 3. 225 mil cruzeiros, destinado ao Hos
pita1 Henrique Laje, em Santa Catarina. V. Ex.a. acha que há 
irregularidade neste processa? 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) ....:.. Nobr_e Senador, se eu não 
me perdi na noite dos tempos, e se o Sr. Presidente também ao 
me remeter o processado também não se perdeu, e, portantQ, nós 
não estamos perdidos, li aqui os considerandos do Banco Central 
para o empréstimo ao Hospital Laura Müller, em Santa Catarina, 
de 3 milhões e 225 mil cruzeiros. 

O Sr. AioYsio Chaves (PDS - PA) - li: exatamente isso. Por
Que V. Ex.a v~lfica que o __ R_elator desse processo foi _o eminente 
Senador José Lins na Com-iSSão de Economia e que -se trata de 
um empréstimo destinado- à conclusão das 'obras de ampliação 
daquele hospital, com recursos do ;FUndo de Apolo ao Desenvol
vimento Social - FAS. Portanto, com Juros e correção mone
tária. privilegiados e foge a esse linúte de endividamento esta
belecido pela Resolução do Senado Federal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não ouvi. V. Ex.• vai me 
desculpar. o serviço de som do Senado está claudicante. V. Ex ... , 
que são os de primeira linha, quando- dizem a·s suas ordens nós, cá 
da re:taguarda, quase não as ouvimos ou as ouvimos pouco. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Não há primeira nem 
segunda linha, Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - •Está enganado V. Ex.• Há 
as primeiras linhas aqui nas primeiras bancadas; os da quarta 
bancada em diante são o pessoal da retaguarda. As coisas chegam 
aqui até diferentes, mal ouvidas, distorcidas, mal interpretadas. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Está muito mal atendida 
porque até o serviço de so·m nos é desfavorável. Ouço muito bem 
V. Ex.a e pelo que vejo V. Ex. a está com dificuldades para ouvir-me~ 
Não é fácil argumentar com V. Ex.a. e, ainda nesta posição em 
que me encontro, quase desisto de fazê-lo. Mas o que queria es
clarecer a V. Ex.a. - e acho que o esclarecimep.to é desnecessá
rio - a palavra nem deve ser essa ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Quero apenas expllcar a 
V. Ex.•: V. Ex.• está justificando uma coisa injustificável. No 
fenômeno sonoro há ondas dilatadas e condell$adas; as dilatadas 
vão daqui para lá e as cond-ensadas .de lá para cá. Portanto, a 
minha faculdade de ouvir é diferente da de V. Ex.a A minha pa
lavra chega lá cifrada, condensada, boa para se 'ouvir, audível, 
mas de lá da frente para trás é. difícil. É um fenômeno sonoro 
de ondas dilatadas e condensadas. - · 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - A deficiência é minha, 
naturalmente, em me fazer entender por V. Ex.a, no que só devo 
apresentar escusas a V. Ex.a 

O SR. DIRCEU CARDOSO {ES) ~ Não, mas eu não ouvi 
v .. Ex.• 

Nobre Senador, V. Ex.a vai desculpar, eu não desejo que nun
ca V. Ex.• se sente na 4.& Bancada do Senado Federal. Agora, 
quero falar. Faço votos que V. Ex.• passe da primeira lá para o 
comando da nossa orquestra; nunca tocando baixo, ou ferrinho 
ou triângulo, como eu toco aqui atrás. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Sim, vamos ao assunto. 

O SR. DffiCEU CARDOSO {ES) - Perfeito; ou V. Ex.& passa 
para o oomando ou, então, fique ai no mínimo da escala dessa or
questra. Mas, tocar triângulo, como eu, nunca desejo a V. Ex.a 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Então, eu espero que 
V. Ex.a possa, agora, ouvir a esplanação que desejo fazer. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Serei todo ouvido. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Eu dizia que se trata 
de empréstimo de 3 milhões e 225 mil cruzeiros destinados à 
conclusão das obras de ampliação do Hospital Municipal Henrique 
Lage, em Santa Catarina. Esse processo foi examinado pelas Co
missões Técnicas. O recurso será atendido, como está perfeita
mente claro nos pareceres exarados pela Caixa Económica, atra
vés do FAS, Fundo de Apolo do Desenvolvimento Social. 

o SR. DmCEU .CARDOSO (ES) - caixa Econômica, então. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Através do FAS, que é 
o Fundo de Apoio do Desenvolvimento SOcial. E V. Ex.a também 
poderá verificar que o art. 2.0 da Resolução n.O 1il3, ._de 1976, do 
Senado Federal, estabelece: 

"Art. 2.0 Os l!mites fixados no a.rt. 2.0 da Resolução 
n.o 62, de 1975, não se aplicam às operações de crédito, 
contratadas pelos Estados e Municípios com recursos pro
venientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimen
to Urbano, FNDU, do Fundo de Apoio do Desenvolvimento 
.Social, FAS, do Banco Nacional da Habitação." 

~. exatamente, o caso de que trata este projeto de resolução. 
De sorte que, com estes esclarecimentos, eu estou certo de que 
V. Ex.a., com o seu alto espírito público e, sobretudo, com a lucidez 
eom que percebe os problemas que são. colocados à decisão desta 

' 

Casa'; há. ae dar áix}i~ pai-a a aProvação de um projeto, tão im
portante óq relevante como este, de.sti:hado à conclusão da obra 
de um ~os,Pital municipa~ em Santa Catarina. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Ma.s, nobre Senador, ouvi 
as considerações de V. Ex_~a; judiciosas _como sempre. Devo dizer 
que V. Ex. a tem um crédito. çle confiança, de minha parte, ilimi
tado aqui ne~ta Casa. 

O Sr. Aloysio ChaveS (PDS - PA) - Multo obrigado. 

O SR. DffiCEU CARDOSO "(ES) ..:._ Mas o que eu !! foi o pa
recer do Banco CentJ;al, uma, das autoridades que examinará todos 
o_s empréstimos. Primeiro, a entidade 'interessada é que emite a 
vontade de tomar o empréstimo. D~pois, outra parte interessada, 
os bancos_ ou entidades que vão emprestar. Terceiro. o Banco 
Central; quarto, o Fundo Monetário Nacional; quinto, a Divisão 
da Dívida Pública; sexto, o Ministério da Fazenda; sétimo, a 
Presidência da República e, oitavo, o Senado Federal. Oito! Oito 
entidades, desde a interessada até o Senado Federal que é a últi
ma palavra, mas uma última palavra que, a meu ver, não tem 
sido a última palavra; tem sido uma palavra sem significação ·ne
nhuma, porque os empréstimos são concedidos à mancheia, sem 
que se estudem os pa'receres destas entidades pelas, quais eles 
passam. 

Eu já li e vou ler novamente, Sr. Presidente, o que disse o 
Banco. · 

Inciso 6.0 do Banco Central: 
"6. Como se vê,. considerado o endividamento da 

Autarquia atinente à operação sob exame, seria ultrapas
sado o teto que lhe foi fixado pelo item II do citado 
art. 2.0 da Resolução n.O 62/75." 

Multo bem! Sétimo: 

"7. Assinale-se, alnda, que o orçamento do pleiteante 
para o corrente ano prevê a realização de receita de 
Cr$ 7.650.000,00 (deduzlda.s as operações de crédito), e 
que sua margem de poupança real é inferior ao dispêndio 
relativo à divida do financiamento pretendido. Mesmo 
ocorrendo. incremento na receita ... 

Quer dizer, se houver! Se houver! 
... as parcelas a resgatar também sel-ão reajustadas, 

uma vez que estão sujeitas a 40% dos itldices fixados para 
a.s Obrigações do Tesouro Nacional (ORTN),. 

8. Em face do que preceitua o parágrafo único do 
art. 2.0 da precitada Resolução n.O S3, de 1976, o assunto 
deverá ser encaminhado ao Conselho Monetário Nacional 
e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado 
Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo.". 

Se ele estiver de acordo. Por quê? Porque estão ultrapassados 
alguns tetos fixados de resolução; isto é, o Banco central. 

Quando o Banco é favorável - eu não tenho aqui outro pro
jeto, mas na oportunidade vou discutir - este Banco é favorável 
ao empréstimo porque oferece garantias. Quando não é favorável 
ele remete a outro Banco para -enfiar a. mão na cumbuca. O 
Banco não enfia a mão ria cumbuca. Quem enfiou então a mão 
na cumbuca foi o órgão que o encaminhou. 

Sr. Presidente, eu li 11 projetas, -estudei-os, dois <lias, e, na 
capacidade de compreensão que eu tenho da matéria económico
financeira, que é, de fato, além das minhas limitações ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) -Não apoiado! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não, é a verdade. A minha 
compreensão é uina comprensão Primária. Não, nãó é primária, o 
meu· argumento é simplista. Só vou emprestar quando for repro
dutivo; quando não for reprodutivo não dou meu voto. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é por maldade-, 
questão de ser mau, ou coisa alguma, é que eu quero que V. Ex.as 
estejam todos aqui no plenário para dar o voto. Não vou deixar 
que os empréstimos passem, aqui, com 3 ou 4 Senadores. Não 
passam, não. Pode ser do Espírito Santo, que vem por ai, já estou 
ouvindo o ruído dele, vem por ai pelas comissões. O dia em qtie 
ele entrar aqui, para o dinheiro sair tem que a· Maioria da Casa 
se manifestar. Só 3; 4 ou 5 não vão votar empréstimo algum, 
enquanto eu estiver aqur na quarta Bancada; enquanto es estiver 
aqui tocando trlãnguio nessa orquestra do Senado, de que V. Ex.• 
é um dos violinos spalla, ou melhor, é o violino spaU.a. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - V. Ex.• me permite? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Vou ouvir o aparte do outro 
violino importante da nossa orquestra. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - 1!: apenas para dizer 
que essa matéria, nobre Senador, foi aprovada e exaroinaéa nas 
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duas comissões, sem discrepância e sem' nenhum sentido partidá
rio.· O autor do parecer na ComissãO de Economia é o erxúi:lente 
Senador .José Lins, que vai dar agora a V. Ex.a os esclareclmentqs 
.necessãrio.s. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- CES) -:- Parece que foi o nobre Se-
nador José Lins o Relator. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) .:_ Foi. 
O Sr: .José Lins (PDS- CE) -.Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES). - Pois não. 
O Sr. _José L!ns CpnS - CE) - Senador Dirceu Cardoso, a 

Comissão de Economia tem discutido multo esses assuntos relacio
nados com pedidos de empréstimo a Estados e a Municípios. 

·V. Ex.a., que Vem estudando a matéria, não desconhece que _há 
dois critérios aplicáveis à análise desses pedidos. Um, é um cri
tério f.in3.1Ilceiro. OS empréstimos, sujeUos a esse tipo de critério, 
devem ser analisados tendo em conta a capacidade de pagamento 
da entidade tomadora.- Se quisermos ser mais justos, devemos levar 
em conta que a avaliação da (}apacidade de pagamento rlão- deve 
ser uma avaliação estática, isto é, além do . crescimento vegetac 
tivo normal deve ser levada em conta o impacto do projeto, sob 
.pena de cairmos no erro de perpetuar o statutos quo. se imagi
narmos que a situação das Prefeituras vá pennanecer como está, 
hoje, se simplesmente prolongarmos as curvas de comportamento 
atual, para,.- tomar decisão sobre certos i:i:lvestimentos, estaremos 
impondo a· perpetuação do atual estado de coisas. Isto, para o tipo 
de empréstimo que requer a análise finaJD.ceira, e não para aque
les considerados extralimlte. Para estes é diferente. Estes, por 
Resolução do Senado, não devem ser analisados sob a mira da con
dição de CSJ)acidade de pagamento. V. Ex.a. alega, portanto, um 
critério que; no caso, não é apl!cável. V. Ex.a está violentando 
uma decisão do Senado Federal. Além do mais, quero dhamar a 
'atenção de •V. Ex ... para o texto do parecer que acompanha éSte 
avulso, exatemente o Item 7 do anexo a que V. Ex.a se referia. 

O. Como se vê, considerado o endividamento da Au
tarquia atinente à operação sob exame, _,_ que não se 
apl!ca no caso - seria ul Yrapa$<ado o te to que -lhe foi 
fixado pelo !tem II do citado art. 2.0 da 'Resolução núm:ec 
ro B:!ns. ' · 

7. 'Assinale-se, ainda, que o orçamento do pleiteante 
para _o corrente ano prevê a reaUzação de receita de ..... ~ 
Cr$ 7.650.000,00 (deduzidas as.operações de crédito). e que 
sua margem de poupança real é inferior: ao disp~o re
lativo à divida do financiamento pre'tendldo. Mesmc> ocor
rendo ineremen to na receita, .as parCelas a resgatar tam
bém serão reajustadas, uma vez que estão sujeitas a 40% 
dos indiees fixados para as Obrigações do Tesouro Nacio
nal (OR'lJNs). 

Ora, Senador Dirceu Cardoso, em prinielro lugar, o inflaclo
namento da receita não segue a variação dà.S 'ORITNs. A. reeeita, 
vai variar com a inflação e não com o trubelamento da ORTN, 
portaJD.to, certamente com o dobro, se fôssemos tomar os números 

. atuais. A apreciação do anexo, portanto, não está correta. 

O SR. DmCEU CARDOSO CES) - Não está correte? 
O Sr. José Lins (PDS - CE) - 'Não, a meu ver não está 

correta. 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ESJ - Veja o Senado: o nobre se

nador José L!ns, que é um estudioso, qtie foi o Relator, já não 
está mais de acordo~ Mas, e'U estou de acordo. Até s_egunda ordem, 
acho que o Banco Central é a autoridade qúe pode falar de finan
ças. Se S. Ex. a não está de acordo ... 

O Sr . .José Lins (PDS - CE) - V. Ex,a me permite: o Banco 
Central é autoridade para opinar, a deciSão 'é tl:o Senado.· Não 
vamos misturar a informação que nos deve· orientar com o poder 
de decisão do Senado. Estou simplesmente dando o meu ponto de 
vista. Se nós considerarmos que a receita da PrefeLtura vai variar 
com a inflação, e aqui não estamos entrando com nenhum cres
cimento real, vegetativo, então, nós ·deverian,los ve.t;ifiear que a. in
flação vai ser de 60, 70 ou 80% e que a ·.cQI:teçã'o monétária ... ai, 
v.ai ser de 40%, o que daria uma ~arga mai"géni da opera-ção a 
ser resgatada. O que eu quero dizer a V. Ex. a., se V. Ex.a. me per
mite é que ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Ouço V. Ex.• com encan
tamento, V. Ex.a. que é o solista desta orquestra, ~orá é o piano, 
era o violino spa.lla, agora~ V. Ex.a. está .sendo o solista da qrques7 
tra, tem o seu :piano e o está tocando. · · · 

V. Ex.a é _um l-aureado da Escola de :Minas de ouro Preto. 
Só no carlão de visita aqui do Senado nós temos que respeitá
lo por isto. :a: ou não é um laureado da Escola de Mínas de Ouro 
Preto? Não é um diplomado. 

v. ~.a.· é laureado da Escola de MinS:S,' recebeU uma iáU:tela 
cum diginitate. Poucos passam por Ouro Preto e têm na sua cabe-

ça. as folhas de louro q~e V. Ex.• conquistou ·lá. Então, tenho que 
resp'eitar V. E:x..a., sOb todos os titulas, a começar por ai. Depois. 
foi um homem _que di,rigiu uma autarqui-a que englo.b~ otto ~ta.
,dos da Fed~raçâ;.o, foi um supergovernad.or de ofto Estados. Por
tanto, é um l:iomem que já lidou com números, lida com verbas 
etc. Então,· V. Ex.a veja o seguinte: o pedido de empréstimo fir
mado ·pelo Senhor !Presidente da República, que !nf<!l!zmente hoje 
se encontra acamado. . . __ . 

() Sr, José Lins (PDS - CE) - Mas, veja bem que o "pedido 
não é feito pelo Presidente da República. · 

O SR. DmCEU CARDOSO (ES) - Permita-me V. Ex.a O em
préstimo "junto à Caixa Económica Federal, mediante a utiliza
ção de recursos do Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social -
FAS". 

Aqui, G Src Ministro G<Jibery do Couto e S!1va remete um 
ofíciO dizendo: quem vai garantir? Não são mais aqueles des
contos .na folha do Hospital Henrique La.ge, é ·a Prefeitura Lauro 
Müller. · 

Veja como varia, Sr. Presidente. É preciso pôr um paradeiro 
'nisso. 

~ ou não a verdade, Senador .Tosé Llns? 
· O Sr • .José Lins (PDS - CE) - Eu quero só que V. Ex.a me 

permita concluir o aparte. 
O SR. DIROEU CARDOSO (ES) -Pois nã.o. O Senado Federal: 

ouve sempre V. Ex.a. com agradp. 

O Sr. José L!ns (PDS -CE) -Veja bem qual é o meu argu
mento. Eu só estou discutindo com V. Ex. a., porque, além do prazer 
de discutir, sou o Relator da matéria. A aná.Use desse tipo de em
préstimo !ndepende de verificação da capacidade de pagamento, 
por decisão do senado Federal 

O SR DIRCEU CARDOSO (Es) - Estou de acordo: a auto
ridade maior. 

O Sr. José L!ns (P!)8 - PA) - Segundo: a sollcltei;ã.o é feita 
pelo órgão interessado, no caso a. Prefeitura, e encaminhada pela 
Presidência da República., com o parecer do Banco Centrai. Um 
pare·cer que é simplesmente, digamos, uma cooperação do banco 
para que o Senado Federal decida sobre se quer ou não aprovar 
,a matéria. Segundo, a apreciação pelo Senado tem que ser de 
·acordo com a norma para isso aprovada pelo Senado. Portanto, 
este ite.m, não estaria em cogita~o. porque a norma, no caso, 
exime esse tipo de empréstimo de qualquer referência a essa exi
gência. Terceiro, ainda que eSsà exi-gência tosse válida, a mim me 
repugna aceitar a indicação de que a receita da prefeitura, cres
cendo com a inflação, cresceria apenas 40% como tabelada para 
as OR'lJNs. De modo que acho que o projeto pode ser perfeitamente 
aprovado. 

O SR. PRESIDJ;:NTE (Gastão Müller. Faz soar a campainha.) 
- o tempo do orador já se esgotou há cinco minutos. 

o SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -sr. Presidente, vou encerrar • 
Sr. Presidente Srs. Senadores, o empréstimo é para descontos, a 
garantia é nos descontos de impostos que ele tem que recolher. 
Mas aqui o Ministro Golbery manda um ofício e diz: não, é a 
prefeitura quem vai garantir. srs. Senadores, para a prefeitura. 
garantir o empréstimo nesta República, há necessidade de jun
tar-se aqul a decisão da Câmara Municipal. Onde que está a de
cisão da Câmara Municipal? 

Sr. Presidente, sei que a entidade malar é o Senado. O Sena
do manda emprestar porque quer emprestar, porque é autoridade 
nossa~ Manda emprestar porque é hospital, manda emprestar por
que a Prefeitura e o Estado estão pedindo. Então não se discute 
mais nada. 

Nobre Senador José Lins, V. Ex.a foi o Relator, e is.to passou 
pelo seu escantU'hão intelectual. V. Ex.a. não viu. As Prefeituras 
garantem, mas -não tem o ato da. Câmara Municipal. O Prefeito 
não pode dizer eu garanto isso. Val garantir o que? Para ó P-refeito 
garantir em nome do municlpio, é preciso que haja uma decisão 
da sua Oâmara Municipal; do contrário, não hã essa garantia. 
Vamos emprestar porque queremos emprestar. POrque queremos. 
Sr. Presidente, vou concluir agora. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Mül!er. iFa,.ndo soar a cam
painha.) - Nobre Senador, há outros orador-e$ inscl'i!.tos, e peço a 
V. Ex.a. que conclua. 

O SR. DmCEU CARDOSO (ES) - Nobre Presidente, estou 
discutindo dentro do Regimento, aliás, do defunto Reg!mooto In
terno, porque o Presidente da Oasa já matou com três tiros na 
cara o Regimento Lnterno. O Regimento já é defunto e está exa
lando mal cheiro, desde :;t famosa reunião de três de setembro, 
quando o Regimento foi assassinado pelo Presidente da Casa. As
sassinou .com tiros na "caixa de catarro". 
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Empresta-se porque se quer e-mprestar; não se estuda os pare
ceres, e o parecer do Banco Central está aqui: ':Não tem capaci
dade de endividamento''. 

Vamos emprestar, e vamos perder dinheiro. 
Sr. Presidente, este é o meu protesto contra esses emprêsti

mos; pode ser um hospital da minha cidade, mas não atendendo 
às exigências da legislaçã.o, não podemos emprestar. Mas o Sena
do, com a posição de árbitro máximo do empréstimo, se quer em
prestar que empreste, mas contra o meu voto.--IMulto bem!> 

O SR. PRESIDENTE 1 Gastão Müllerl - Continua em discus
são o projeto. <Pausa.) Não haVéiidõ mais quem queira discuti-lo, 
.declaro-a encerrada. 

O Sr. Alexandre Costa fMA) - Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE fGastão Müller) - Concedo a palavra, 

pela ordem, ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR. ALirXANDRE COSTA I MAl - Consulto a V. Ex.• se o 
Senado pode funcionar, presentes em Plenário apenas 9- Srs. se
nadores. 

O SR. PRESIDENTE !Gastão Mü!ler) - O ! 3.0 do art. 180. 
-do Regimento Interno, diz o seguinte: 

§ 3.0 - Em qualquer fase dos trabalhos, estando no 
Plenário menos de 11 Conze) Senadores, o Presidente sus
penderá a sessão, fazendo acionar as campainhas durante 
lO (dez) minutos, e, ao fim dess.e pr~o, se permanecer a 
inexistência de número, a s_tssão será definitivamente en
cerrada. 

·Evidentemente, não há 11 Srs. Senadores; vou aciona:r as 
campainhas e suspender a sessão por 10 minutos. 

(Suspensa às .16 horas e !14 minutos, a sessão é -reaber-
ta às 16 horas e 24 minutos.) _ 

O SR. PRESIDENTE !Gastão Müller) - Persistindo a falta de 
quoru!U para o prosseguimento dos nossos trabalhos, fica adiada a 
votaçao da matéria constante do item 3 da Ordem do Dia e so
brestada a apreciação dos itens 4 a 8 da pauta. 

São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada, 

~ 

Discussão, em tUrno único, do PrOjeto de Resolução n.0 75, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n.0 670, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do 
Rio.Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta mi
lhões de cruzeiro$) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER sob n.0 671, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri-

dlcídade. · 

5 
Discussão, em turno único, do Projeta de Resolução n.O 77, 

de 1980 (apresentado pela COmissão de Economia como conclusão 
de seu Parecer n.0 . 672, de 1980} que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos 
e setenta e três milhões, trezentos e vinte Inil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n.0 673, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri

dicidade. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.O 81, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n.0 680, de 19Sb>, que autoriza a Prefeitura da cidade 
do Rio de Janeiro a realizar empréstimo externo de .......... ~ 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhõe3 de dólares americanos) destinado 
a aporte de capital do municLpio à Companhia do Metropolitano 
do Rio de Janeiro - RJ, tendo 

PARECER, sob n.0 681, de 1980 da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e Juri

dicldade. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n.0 339, de 1978, do Senador Murilo Paraiso, que dispõe sobre a ex
tinção da enfiteuse de bens públicos e particulares, e dá outras 
providências, tendo --

PARECERES, sob n.os 640 e 6~1, de 1980, das Comissões:· 
- de Constituição e .1ustiça., pela constltucio;nalidade, juridi

cidade e, no mérito, favorável; e 

- de Finanças, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento n.0 384, de 1980, do · 
Senador Jarbas Pá.ssarlnho. de adiamento da discussão.) 

8 

Discussão, em primeiro turno fapreciação preliminar da cons
titucionalidade, nos termo.s do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n.O 20, de 1980, da Senador Orestes Quér
cia, revogando a legislação que declarou municípios brasileiros 
como áreas de interesse da segurança nacional, tendo 

PARECER, sob n.0 653, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido do Senador Tancredo Neves e voto vencido, 
em separado, dos Senadores Nelson Carneiro e Lázaro Bar .. 
boza. 

{Dependendo da votação do Requerimento n.O 385~ de 1980, do 
Senador Humberto Lucena, de adiamento da discussão para re-
ex;:~.me da C_omissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE I Gastão Müller> - Nestas condições, vou 
encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de se ... 
gunda-feira próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de .Resolução n.O 73, de 
1980 {.apresentado pela CQxnlssão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n.0 664, de 1980) que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte a elevax em Cr$ 144.000.000,00 (cento e 
quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n.0 665, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade e juri

dicidade. 

2~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n.O 74, de 
1980 fapresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de 
seu Parecer n.0 666, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares) destinado à 
Companhia do Metropolitano de São Paulo, tendo 

PARECER, sob n.0 667, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri

dicidade, com vota vencido do S_enador Leite Chaves. 

3 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n.O 75: de 
1980 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n.o- 668, de 1980), que autoriza o Hospital Municipal 
Henrique Lage, de Laura Müller (SC) a contratar uma operação 
de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três mllhóes, duzentos e vinte e 
cinco mil cruzeiros), te;ndo 

PARECER, sob n.0 669, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri!
'dicidade. 

4 
Di.Scussã.o, em turno üriico, da Redação Final (oferecida pela. 

Comissão de Redaçáo em seu Parecer n.0 657, de 1980}, do Projeto 
de. Lei do Senado n.O 14, de 1980, do Senador Jorge Kalume, que 
autoriza o Poder Executivo a propor ao Conselho de Desenvolvi
mento Económico - CDE, a providência que especifica. 

5 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n.0 686, de 1980), do Projeto 
de Resolução n.0 72, de 1980, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a elevar em Cr$ 7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e 
quarenta e .seis milhÕC8, quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos 
e. cinqüenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos); o 
montante de .sua dívida consolidada. 

6 

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Decreto Legislativo n.o 34, de 1979 (n.o ~5/79, na 
Câmara dos Deputados), aprovando o texto do acordo que esta~ 
belece_ a comunidade da pimenta-do-reino, aberto à assinatura 
em Bangkok, Tailândia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971. 
tendo 

PARECER, sob n.o 658, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
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7 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 76, de 

1980 (apresentado pela Comissão. de Economia como conclusão de 
seu Parecer n.o 670, de 1980), que autoriza o Governo 'do Estado do 
Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada tendo 

PA'RECER, sob n.0 671, de 1980, da Conlissão '· ' 
. - de Constituição e Jostiça, :pela constitucionalidade e juri

dlcldade. 
8 

· · .DJsc~ssão,. ·~m turno Ünico, do Projeto de Resol~ção·. n.0 77, 
de .1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão 
d~ ·seu Parecer n.o 672, de 1980), _ qtie autoriza a Prefeitura :M:u ... 
nlcipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320 .. 000,00 (duzentos 
e setenta e três milhões, trezentos e vinte_ mil cruzeiros) o mon-
tante de sua divida consolidada, tepdo · · 

PARECER, sob n.0 673, de 1980, da Comissão 

. - ~"ct~;'."tituii;ão e Justiça, pela constitJ!cionalidade e juridi· 

9 

Discussão, em turno Unieo,_«;'io Projeto de Reso1ução n~o ª1, de 
1980 (apresentado pela. Comissao de Finanças comD conclusao de 
seu Parecer n.0 680, de 1980), que autoriza a Prefeitura da cidade 
do Rlo de .ranelro a realizar empréstimo externo de ........... . 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) destinado 
a aparte de capital do município à. Companhia do Metropolitano 
do Rio de Janeiro - RJ, tendo 

" PARECER, sob n.0 .681, de 1980 da Comissão 
. - de Constituiç;;.;, e Justiça, pela constit.ucionalidade e juri

dlclda.de. 
10 

:piscus~ão, em segundo turno, do ProJéto _de Lei do Senado 
n.0 339, de 1978, do Sena:dor Murilo Paraíso, que dispõe sobre a ex
tinção da enf!teuse de bens públicos e particulares, e dá outras 
providênc~as, tendo · 

,PARECERES, sob n.os .640 e e41, de 1980, das Comissões: 
- de Oonstituição e Ju5tfça., pela constitucionalidade, jurldi-

, cidade e, no mérito, favorável; e 
- de Finanças~ favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n.O 384, de 1980, do 

Senador Jarbas Passaiinho, de adiamento da discussão.} 
11 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1980, do Senador Orestes Quér
cia-, revogando a legislação que declarou municípios brasileiros 
como áreas de interesse da Segurança nacion.al, tendo 

PARECER, sob n.0 653, de 1980, da Comissão 
- de Constituição· e· Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido da -Sep.ador Tancreda_ Neves e voto vencido, 
em separado, dos senadores Nelson Carneiro ·e Lázaro' Bar-
.boza.. · · · · 

(Dependendo da votação do Requerimento n.0 385, de 1980, do 
Senador Humberto. ~ue:~na,. de adiamento da di.scussão para re
eltâme da. Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas ·e 25 minutos.) 

DISCURSO P,R.ONUNCIADÓ PELO SR. GABRIEL HER
MES NA SESSAO DE 9-9-80 E QUE, EN1.'R.EGUE A R.E
VISi!O DO ORADOR., SERIA PUBLICADO POS1.'ER.IOR.
MEN1.'E. 

Q SR. GABRIEL HERMES (PI>;;; ,..,..,tPA. Pronuncia. o seguinte 
discurso.) - Sr. !Presidente e Srs. Senadores: · 

Uma região; ãeD,tro d.i ·nossa· Pá}ria, a,: j>a,da dia toma mais 
destaque em .•todo o irais e no rex.teríor~.pelas·suas :riquezas e o que 
of.erece de . o'por:tunidad~ · para .lllJllll. vida" dlsna pa;ra os homens. 
Nós nos referimos, Sr. tPreslderite, Srs. Senadores, às ricas regiões 
<lo Vale dos rios Tocanti,ns 'e .Amgua.la, objeto de estudos até no 
exterior, a ponto de. chamar a· atenção daqueles que têm capital 
para. inverter e técni.ca para ·trazer. inclusive de órgãos como a 
OEA, Organidação dos Estados ,Amerloanos. 

O Vale do Tocantlns-Aragua.la destaca-se em todos os campos 
de II'lquezas natwais e oferece tudo ao !bem-estar hwnano pua a 
vida prógpera. ~egião rica em miné-rios, e sabemos que só a área 

de fler.ro alcança cerca de 20 . bilhões de toneladas nos quatro setc
res prin-cilpais de Ca.mjás, ou seja, Serra do Norte, Serra dd Sul~ 
Serra Leste e a SeNa Sã.o Félix do XI~gu. 1De outra parte, desta
cam-~ as !:lquezas em· our:o que. xevlstas e domais do Brasil, a 
cada dia, dão noticias; são cidades que se formam em dois, três 
meses, oon;:t os ·garimpeiros d,a Serra Pelada em Maral>á e outras 
no meu Estado. Podetiarilos citar outras regiôes dos váles ricos 
em unln€rlos, no Estado de Goiás e <izç. áreas· outras. . ' .. 

Sr. P~ésidente, .ainda temos a bauxlta o manganês o coibre 
o nlqu~l, tudo ·na região dos Car<iJãS e tudo da melhor qualidade: 
O .mmerio. de cobre, segundo os .eStudos, ê rpasslvel de utilização 
como materla-prima exce!en,te e farta. ll: grande e imensa a área 
produtora de níquel, de cobre, e butras riquezas. 

~ isto não seria tudo, Sr. Presidiente. Ainda na mesma il"egião 
que desperta .a atenção dos centros d,e estudo do nosso País e agora 
de -unidades do exterior, nós temos a desta-car a riqueza.. que sairá 
da água com a energia do r!o TocantinS e do rio Ara.gua.!a come
çando por Tucurui, cuja. hldre!étrica :ulttapa.ssará os 8 imlhões 
de quilowats, já em produçãó, em· 1983, quase 2 milhões e meio de 
quilowa~ .energia para servir o Nordeste, para serrvir os VaLes 
do Tocantins, e do Araguala., pará servir a. Amazônia. e o Brasil. 
E ainda citamos as ,possibilidades que oferece a iegião no campo 
da agropecuáría. 

Sr. President·e, ·quero destacar os. trabalhos que co-meçam a 
surgir :naquela região atra~és de estudos novos. ontem, depois de 
váorios convênios, de vários, contactos, firma acordo de um estudo 
integrado, para a bacia do Araguaia~'rocantlns. Destaca-se Como 
par,~cipante a Organização dos ;Estados Americanos, a oEA. cujo 
efiCie:nte ·e ativo Secretãrioj. Dr. Diogo lfi.gue~o. mer:ece a citação, 
rpelo mteresse pelo Convênw. Reuniu-se aqui em Brasilla. . no Mi
nistério do Interior, a OEA com órgãos. de todos campos 'de ·inte
resse na eJ<p!oração do vale e na. criação àe um projeto integrado 
J>•ra as ·regioes do Tocantins e \Araguaia. · 

Participaram do 'encontro, ;representantes do Ita.ma11ati oe da 
OEA, da SUBI'N, do :LPLAN,.da..SUDECO, da SUDAM, 40S governos 
dos Estados de Goiás, do Pará, do Mato Grosso e do. 'M!wanihão, 
pela Secretaria Geral do MliNI!ER, de um grupo de ~ o 
estudo que ali se inicia objetiva dar à. região dos Vales ao Tocan
tins e do AragUala, .Sr. Presidente,. um projeto mtegrado·, como de 
fato reclama aquela região e tem sido objeto de vánas maiillesta
ções nosSas e de muitos representantes dessa área, e do meu Es-
tado do Pará, do .Maranhão, de. :001~. · .. . . . 

Um anteprojeto inicial, s, versão ofiolal, digamos assim, ·serVIrá 
.possiV'Ielmente, como roteiro J;;fara os estudos e vai receber a colabo
ração financeira d~ ;~A. doS Estados lntéressados e, acentua.d.a
mente, do Governo braSileiro. · 

Objetiva-se, Sr. Presidente, · dentro de 3 anos oferecer ao 
Governo .brasileiro um estudo integrado p-ara o desenvolvimento 
dessas. regiões,. para que não se •façam desperdícios d;:J,s.suas .rlque.
zas minerais, mas de abasteolmen to de todo o Brasil e de rodo o 
mundo, naquilo, que o -setor .ag-ropecuárlo é possível produzi·r. 

Nós desta Casa devíamos tomar em oonsid.etação a dimens·~ 
econômica e social do projeto, pois aqui, neste País, é necessâ.rio 
começar ,a pensar seri~m·ente ~m colonização de maneira racional. 
Temos de con.slctt;:rar ,que as Bacias do Tocantins e Ara.guaia são 
tão gran~es, .com:o a. França, a Al·emanha e a>lguns dos pequenos 
paises que rodeiam estas duas prósperas· nações da Europa que 
oferecem condições d-e vida próspera. 

A· Bacia Hidrográfica do 'í'oéantlns e· Araguaia tem uma área 
de 776 mil quilómetros qllla:drados, três vezes o· tamailib.<> do Estado 
de São Paulo, e abrange parte àe 4 Ests.dos lbraslleiros: Goiás, 58% 
do seu territói?.o;· :Mato Grosso, 24%; Pará, 13%; e Mar-anhão 1lS% 1 

e part", aln.da, do :Oistrlto Federal, com cerca de '1%. · · 

A .área 2!brange uma das :r~.giõeS mais apr.a.ziveis, mais atraen
tes, como nos estudos preliminares, que se encontram em minhas 
mãos e 'cujos dados vou transcrever neste pronunciamento. Mos
tram estes estudos que a área de influência do Toc:mtins--<Ara
guala ainda. se estende para wn,a. superfic~ de eerca de 980 mil 
quilómetros quadrados, ou seja, tão grande como 5 ,de cada. gr)lpo 
de Estado do Nordeste somados, . . · : 

I 
Sr. !Presidente, ali alndx. existem flor:estas vJxgens água. ein 

abundância, riquezas minerais, também, em abundância: Falta po
pulação e fulta.va exatemente, aquilo que, agora, '?" propõe a es
tudar a OE~ com o. Governo 'l;>ras!leiro, um projeto, um plano pa.ra 
aquela.reg.tao Imensa ser dev1damente aproveitada, em· rodo· o ,seu 
potenc1rul. . . 

O organl&no intemaclOl).al se propõe a colaboz'a.r com recunsos 
;pam o prlnieiro pla.nejame;tro, isto merece desta Casa con'h.eci-
m:ento e o nosso louvor. ' 

o termo de duração do Projeto está calculado para 2 anos. 
Esperamos que todos aqueles que estão comprometidos não: deboom 
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de dar o máximo de se-u entusiasmo, do seu interesse para esta 
organização que, ontem, em Brasília, se iniciou. 

A proposta de cooperação técnica apresentada pelo Governo do 
Brasil à Organização dos Estados Americanos reflete bem o pensa
mento também dos Governos Cie Goiás, Mato Grosso, Pará e Ma
ranhão, o-bjetivando proporcionar quantidades significativas de 
alimentos para o abastecimento interno E' exportação, de matérias
primas agroindustriais, de produtos florestais e combustíveis com 
ba~e em energia abundante __ e relativamente de ba.Jixo custo. 

Objetiva também o projeto receber contingentes de pequenos 
e médios produtores agricolas d·e outras regiões do !Pais, gerar 
empr,egos que contrtbuam ,para absorção dos excedentes de popula
ções de outras regiões do Pais, acentuadame-nte do Nordeste. 

COntribuir para o desenvolvlm·ento da Região Centro-Oeste 
e Amazõnica. para o melhoramento das suas posições relativas 
ao sistema de regiões do País; 

Proporcionar áreas para a •localização de atividades agrope
cuárias em bases empresariais; 

Contribuir para a desconcen'tração industrial do País e servir 
como corredor de e~rtação da 'produção .retgonal, ;pelo aprovei
tamento das hidrovias e dos grandes cursos de águas como o 
Tacantins. 

li:', realmente, um estudo oportuno, Sr. ·Presidente! Todos nesta 
Casa têm assistido manifestações de membros dela, inclusive da 
minha ·parte, levantando ou questionando, com dúvidas, sabre o 
aproveitamento das riquezas de Caraj.ás. É o momento oportuno 
de observar Caraj ãs! 

Na hora em que se apresenta um. proj·eto deste, objetivam.do 
um plano integrado .para o ·aproveitamento de toda a região do 
Tocantins, nós não temos, Sr. Presidente, senão motivos para nos 
rejubilar, principalmente, .porque estas criticas a que nos ~<>feri
mos, são -ead·a dia mais acentuadas pelas dificuldades de informa
ções obastante claras do que se pretende fazer. 

Por isso vejo o p-rojeto da organizs.ção dos Estados Americanos 
com o Gov·emo brasileiro, com- a m·aiOr satisfação :J)Orque, parale
lamente, farei constar deste meu pronunciamento - o aviso -
que criticas, parrtem de :homens categorizados e de ór:gãos que 
merecem o nosso respeito e a. nossa atenção ao c'Projeto Carajás". 

,por isso tomamos a -providência de, através da COmissão de 
Minas e Energia desta Casa, convocar o Presidente da Cúmpanhi-a 
V.a1e do 1Rio Doce, para trazer esclarecimentos sobre o proj>eto 
Clhrumado "Cara.jazão", para conhecennos o que se objetiva fazer 
naquela .r.egião. 

Já se delonga a ·resposta do 'Presidente daquela ·empresa, para 
que marque a sua visita ao ór:gão do senado Feder:al, ou seja~ à 
Comissão de Minas e Energia para prestar os seus esclarecimen
tos. Não é po-ssível que a Companhia Vale do Rio Doce, e seu Pre
sidente, continuem retardando esclar·ecimentos, o q,ue provoca as 
críticas, que vou ler para mostrar que não são minhas, são recla
mos dos mais altos órgãos de engenharia do Brasil. 

O Sr. Jarbas Passarinho (!E'DS - PA) - !Permite V. Ex.• um 
a·p.arte? 

O SR. GABRI.EL H.ERM.ES CPDS - PAJ - Ouço V. Ex.• com 
satisfação. 

V Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PAJ - Eu devo ser culpado 
pela crítica que V. Ex.a. faz agora ao tor. Eliezer Batista da Silva, 
1porque recebi de S. s.a. .uma carta em que me comuni·cava 'a sua 
aceitação do convite1 mas pedia desculpas de não poder marcar 
de im·ediato sua 'Vinda 'poi"que estava viajando para o exterior. 
Como esta correspondência data d-e uns 10 dias :para cá, suponllo 
que S. s.• amda se encontta no exterio~. Vou verificar na li<ieranç" 
se o Presidente da Companhia V·ale do Rio !Doce já voltou e estou 
inteiramente de acordo com V. Ex.a. de que a pres-ença do Presi
dente da ·Vale do Rio Doce é altamente necessária para que tenha
mos os ~arecimentos que se t:azem indispensáveis, de uma ma..
neira até urgente, em relação ·aos proj.etos, so-bretudo os do alu .. 
:m.:í.nio e do rgrande Caraj ás, no Pará. 

O SR. GABRI.EL H.ERM.ES ('PDS - PAJ - Esba Informação, 
meu caro Líder é confortadora, pri-ncipaJ.mente porque encontra
mos na Companhia Vale do Rio Doce, ,um grande empreendimento 
nacional e algumas das obras ou alguns dos empreendimen-tos que 
honram o Governo brasileiro. A COmpanhia Vale do Rio Doce 
tem prestado serviços ao Brasil, ela tem know how e, acima de 
tudo, hoje, tem responsabilidade· com a maJor riqueza do Bmsll 
em ferro, bauxlta, cobre e outros núnérlos da Região dos Caraj ãs. 

A Companhia Vale do Rio Doce tem, também, "' responsabi
lidade maior .de dar ao nosso P.ais o :conhecimento de seus planos 
e, dai, ta1vez1 as criticas que vou ler para que fiquem registradas 
~ Anais, crítlcas essas que não são ..nossas. 

Há pouco acabei de mostrar que, ontem, se reuniram em Bra
sília os repr-esentantes da Organizaç~o- dos Estados Americanos, 
com os membros de todos os órgãos da Amazônia, repr.esantantes 
dos ·quatro governos dos Vales do Tocantins----.Araguaia. Para quê? 
Para elaborarem um plano, um proJeto integrado para o aprovei
tamento -das riqueza.s do Val~. 

·Este órgão, a OEA, aqui chegou com recursos materiais, com 
recursos financeiros - dólares - com recursos técnicos e um 
projeto, do qual farei constar parte no meu pronunciamento, para 
aqueles da Casa que gostam de estudar e para que se veja como 
essa região interessa ao nosso País. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - V. Ex.a me permite? 

O SR. GABRI.EL H.ERM.ES (PDS- PA) -Com mu.\to prazer. 
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - V. Ex.a trata este 

a,ssunto com a autoridade pessoal que possui, fora de qualquer dú
vida, mas o faz também em nome de todos nós que representa
mos aquela região. V. Ex. a. fala no mínimo pela Bancada paraense. 

O SR. GABRI.EL H.ERMES (PDS- PA) -Eu me sinto muito 
honrado com o aparte deste nosso querido Líder e, melhor diria, 
deste nosso brilhante, hoÍlesto, estimadíssimo companheiro desta 
·Casa. 

o Relatómo sobre o Projeto Carajâs, do Clube de Engenharia, 
nestes poucos dias, analisa na sua introducão a área onde se situa. 
como centro de gravidade, a hoje denoro1Ílada Província Mineral 
da Serra dos Carajás, abrangendo um milhão de quilômetros qua
drados da Amazônia Oriental. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - V. Ex.a me permite? 
O SR. GABRIEL HERM.ES (PDS - PA) - Com mu.ita honra, 

nobre Senador. 
O Sr. Almir Pinto (PDS - CEJ - Senador Gabriel Hermes, 

sempre tenho ouvido V. Ex.a. nesta Casa reportar-se a esses gran
des assuntos, a essas grandes obras do Norte do Pais; Carajás~ 
Tucurui e, mais recentemente, o que está acontecendo em Serra 
Pelada, em Marabá ouvimos por intermédio do ilustre e creden
ciado representante da Amazônia que é V. Ex.a., talvez: um dos 
mais antigos parlamentares deste País. Mas, Sr. Senador. irei 
fazer o alvitre ao Presidente da Comissão de Assuntos Regionais 
para que, à maneira como foi feita em relação ao Jari e à 
SUF1RAMA, esta comissão possa também visitar Tucuruí, Carajás 
e Serra Pelada, para reforçar. Acredito que será mesmo uma opOr
tunidade muito grande para esta Comissão averiguar tudo que 
por lá existe de grandioso e reforçar as palavras de V. Ex.a. como 
homem patriota que deseja, em verdade, ver a prosper.idade do 
seu Pais. Agradeço a concessão do aparte e será esta uma das 
minhas tJretensões junto àquela Comissão. Tudo farei para que se 
concretize a ida desta Comissão oaté o Norte, para as visitas an
teriormente referidas. 

O SR. GABRIEL H.ERM.ES (PDS- PA) -Nobre senador Almlr 
Pinto, agradeço o aparte de V. Ex.a. e tenho V. Ex. a. como um com
panheiro da Amazônia talvez pela a:&tnidade, talvez pelo que os 
homens da terra sofrida e admirável de V. Ex.a. - o Ceará - têm 
de.do de bom, para que tomasse a posse física da Amazônia, como 
pelos braços dos seringueiros guardasse as fronteiras, e promovesse 
a exploração daquela região. Conte sempre com o nosso >apoio e 
nos apóie, é o que desejamos de V. Ex.a., com os nossos agradeci
mentos. 

O Relatório do Clube de Engenharia 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, um relatório do Clube de En
genharia chama atenção, e o faz com muita propriedade, para que, 
como diz, o aproveitamento dos minérios em bruto ou de beneficia
mento primário sejam bem pensados. E diz o porquê: 

«Precisamos ter cuidado para que a utiLização de recursos · in 
natUra não venham a causar malefícios, prejuízos e ocasionar os 
males que já .se observam nas regiões do Rio Doce, Paraíba do 
Sul e São Francisco, onde o mal aproveitamento dos minerais e 
das terras deixaram hoje um pesado fardo para os que lhes su ~ 
cederam". Diz ma.is que '~é preciso um aproveitamento racional, 
uma politica de ocupação territorial, tanto a nível regional como 
a nível urbano feita com raeiocinio e com inteligência". 

Na parte da política Industrial no Brasil e na Amazônia. ou 
seja, a siderurgia, diz o Relatório do Clube de Engenharia do Bra
sil e do Rio de Janeiro." O Brasil não possui, malgrado o seu ex
pressivo desenvolvimento industrial dos últimos 25 anos uma po
lítica industrial definida, quer quanto ao perfil, quer quanto à 
localização territorial da ·Indústria." 

Segue comentando a necessidade de se criar essa politica e 
acentua: 

'jComo falta dessa política para o setor industrial 
procede-se, hoje, largamente o transporte de produtos pri
mários, a longas disttâncias. para o processamento indus
trial nos grandes centros." 
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Disto, resulta o transporte indevido de cangas, escórias e de
•'iritos. residuais de toda a natureza que vão gerar lixo industrial, 
altamente poluentes, cxa.tamente nas áreas d·ensamente povoadas, 
imputando à comunidade um ônus d-e instalação de mão-de-obra 
e o esquecimento de que o homem não é apenas o insumo de pro
dução. 

A politica energética, no que se refere à hldroenergia e b;l..omas·
sa no Brasil e na Amazônia tem, dentro desse estudo que irei 

, transcrever, a palavra daqueles que, realmente, conhecem e que 
precisam ser ouvidos principalmente pelos homens responsáveis 
pela nossa política mineral acentuadamente a Companhia Vale do 
Rio Doce. 

Sobre, ·Sr. Presidente, a politica de transporte na Amazônia 
Oriental e, como melhor aproveitá-la ... 

O Sr .Moacyr Dalla (PDS- ES) - Permite V. Ex.a um aparte? 
O S&. GABRIEL HERMES (PDS - PA) - Com muita honra. 

Ouço o aparte de V. Ex.a. 
O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ESJ - Nobre Senador Gabriel 

Hermes o motivo deste meu aparte é só para testemunhar a V. Ex.a, 
já que 'v. Ex.a faz uma análise com relação a Companhia Vale 
do Rio Doce. Nós_ Mvemos o privilégio de conhecer o seu Presidente, 
o preclaro engenheiro, Sr. José Batista, homem de uma inteligên
cia robusta, brasileiro dos mais dedicados às coisas do bem da sua 
Pátria; nõs

11 
que conhecemos a ob!a que ele tem feito na Vale 

do ruo Doce, sent.!mos o trabalho d1uturno daquela companh~a em 
procurar buscar divisas para o País, através da exportação dos 
nossos minérios, nós não t-emos dúvidas, absolutamente nenhuma, 
de que V. Ex.a, através desse pronunciamento, vai sensibilizar 
aquela autoridade maior, levando até à alta direção da V-ale do 
&lo Doce a reivindicação que V. Ex.a formula. E tenho a cer~za, 
posso afirmar aqui, em público e raso, de que a sensibilidade d9 
Dr. Eliezer Batista faz com que, nesta hora etn que. V. Ex.a esta 
falando 'esteja altamente preocupado em, efetivamente, tornar-se 
a alava'nca propulsora da região reclamada por V. Ex.& 

O SR. GABRlEL HERMES (PDS - PA) - Nobre Senador, 
agradecendo o aparte de v. Ex.a., devo dizer que conheço o ilustre 
Presidente da Vale do Rio Doce e ouço da sua capacidade, do seu 
trabalho. Mas, pensando num projeto integrado para a região, 
sabendo dos problemas que enfrenta a Vale do Rio Doce, da sua 
necessidade de fazer, digamos numerário, ou seja, milhões de dó
lares para a economia do País, preocupa-nos o peso desta respon
sabillda:de sobre aquele homem público. Paralelamente, sentimos a 
necessidade de trazer ao conhecimento de homens da responsab1-
lidade, as.slm, ao presidente da Vale do Rio Doce, de trabalhos 
como eS.te, que vamos transcrever e encaminhar a S. s.a., se seus 
assessores não o fizerem antes, para que conheça que engenheiros, 
através de um relatório oficial do Clube de Engenharia !lo Rio 
de Jane.\ro advertem e sobretudo dão a noção de que alguma coisa 
precisa ser feita melhor do que foi feita em Minas Gerais. J!: preciso 
um melhor aproveitamento do ferro. 

Leio um trabalho de um desses engenheiros sobre o que ele 
diz como está ficando -Minas Gerais, e que conclu~t por dizer: 
~~nérios acabam" - e acabam mesmo como acabou ou está aca
bando o petróleo. 

Sr. Presidente, antes de concluir transcrevo as conclusões e 
as recomendações dos engenheiros: 

Em função do exposto, a DTE de Transpórte sugere.que 
o Clube de Engenharia se manifeste formalmente em rela
ção ao Projeto Carajás, evidenciando as seguintes posições: 

1.0 ) Que sejam formulados os objeti.vos políticos para 
o desenvolvimento da Amazônia Oriental. __ 

·2.o) Que esses objetivos se coadunem com os interes
ses nacionais de ocupação territorial, expansão de fronteiras 
·agricolas, descentralização Industrial, utllização de. tecno
logia e recursos internos nacionais, numa estrategia de 
ocupação da Amazônia e !le desenvolvimento regional q~e 
protejam os interesses naClonais e integrem o homem bras.'l.
leiro na consecução destes objetivos e promovam sua par
ticipação nos resultados auferidos. 

3.o) Que sejam tomadas medidas institucionais per
tinentes no sentido de criar condições para que se concre
tize a aPlicação desta politica e seja definido o condicio
namento de todo e qualquer investimento ao seu enquadra
mento à mesma, inclusive aqueles porventura jã em curso. 

4.0) Que sejam efetuados estudos abrangentes para o 
detalhamento da estratégia em questão, de modo que se 
definam tanto as prion\dades, fontes e usos como as con
dicionantes básicas para implementação de componentes 
do macro-projeto e impondo as correções relativas a pro
vidências Já assumidas de modo a ajustá-Ias à politica e 
estratégia definidas. 

-5.0 ) Que 'bai.s estudos sejam pass1ve1s de divulgaç~o 
arilpla e sejam submetidos à aprovação dos poderes compe
tentes de modo a traduzir-se nas medidas institucionais 
acima recomendadas·. 

_ ___ 6.0 ) Que o Clube de Engenharia mo 1ize a opinião 
pública nacional nos diversos segmentos da ~Jciedade, pro
movendo a convocação e participação de outras organi
zações representativas como a OAB. ABI, CNBB, e. outras 
congêneres, para, em conjunto com o Clube, desenvolver 
os .termos de proposição concreta e objetiva, e ser enca
minhad-a às esferas dos poderes constituídos, em especial 
ao Congresso Nacional, caracterizando as diretrizes da po
.lítica e as bases para o estabelecimentQ da estratégia de
finida. 

Esta é a síntese do que soliCitam, do que pedem, do que re
clamam os homens, os engenheiros do Clube de Engenharia maior 
dO BrasiL 

Para concluir, de um engenheiro respeitãvel, pertencente ao 
Clu~e de Engenharia, apanho este trabalho, que vou transcrever. 

Diz Benlto Bruno: 

''Exportamos nossos não renováveis sob argumento de 
sermos um rico solo, de jazidas inesgotáveis, apesar de ho
je não mais encontrarmos o famoso morro _do Cauê em 
Itabira, após interisa e desvairada _ atividade predatõria. 
Nosso não renovável - minéri-o de ferro - foi embora e, 
desde Itablra até Vitória, sua exportação não .deixou nada 
para a região senão "a poeira do-- minério e a fumaça do 
trem". 

Os _sinais de progresso auferidos pelo homem ali re
gistrados foram conseqüentes ao desenvolvimento da pro
dução siderúrgica e não à exportação propriamente dita, 
de minério. 

No balanço final, suportamos esse desenvolvimento, à 
custa de importações massivas de máquinas, equipamen
tos e ... - carvão. 

Realmente,_ a experiência do Vale do Rio Doce nos 
foi e está sendo muito cara, quando não criamos as con
dições para a- ocupação do espaço pelo homem, condições 
essas baseadas na perfeita harmonia da convivência do 
homem com o espaço, ou seja, em suas inter-relações com 
a natureza. 

Por não termos organizado a sociedade para a ocupa
ção daquele espaço, o maior beneficio recaiu em mãos do 
"exportador" que, como seu nome indica, Cia. VRle do 
Rio Doce, deveria ter-se incumbido exatamente, do desen
volvimento racional da região, ainda que à custa de pe
nosa mas parcimoniosa perda de bens não renová veis. 

E o beneficiário passa então a ser mais uma peça de 
um Estado que _a _cada p~sso. distancia-se da Nação. 

E, como peça das mais significativas deste Estado, mais 
pondera neste afastamento da Nação. Ao invés de Instru
mento da Nação, vira instrumento de Estado, assumindo 
a propriedade da verdade, sem auscultar a Nação. 

Por isso, não só erii nome dos 120 milhões que cons
tituem a Nação como ainda no daqueles 80 milhões que 
a integrarão até o fim do século., a palavra é basta.! 

O curriculum dos novéis ocupantes da Amazônia 
Oriental não lhes confere perante a Nação, o direito à 
continuidade de sua atividade predatória, repetindo a 
ação em outra área ainda virgem. 

A Nação exige que a ocupação deste espaço se faça 
pelo homem para o homem, e não por parcela de um 
Estado de si dissociada, para satisfazer a interesses de 
grupos. 

Assim, concluo por dar o meu apoio a que não se con
sln ta na ocupação do espaço da Amazônia Oriental de 
forma predãtória, notadamente sob a pressão de uma con
juntura de balanço de pagamentos e ao elevado preço da 
exportação de bens não renováveis, ainda que sob o pre
texto de .. reservas inesgotáveis." 

Estas palavras do engenheiro Benito Bruno, eu as cito para 
que nós, que temos responsabilidade com o futuro do nosso Pais, 
com as gerações futuras, meditemos, para que não venham dizer, 
futuramente, que deixamos buracos e muito poucas riquezas, e 
tudo exportamos. (Muito bem!) 

b 
i/ 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GABRIEL 
HERMES EM SEU DISCURSO: 

CLUBE DE ENGENHARIA 

Aenida Rio Branco, 124 
Rio de Janeiro - Brasil 

DAT/DTR 
RELATóRIO SOBRE O PROJETO CARAJÃS 

I. Introdução 

A área onde se situa como· centro de gravidade a hoje deno
minada Província Mineral de Carajás abrange cerca de um milhão 
de km2 da Amazônia Oriental, considerando-se seus limites parte 
dos ·Estados de Goiás e Maranhão e grande parte do Estado do 
Pará. 

Sabendo-se que esta região possui recursos naturais em abun
dância, seja de solos, seja de subsolo, assim como hídricos, energé
ticos (geração hidra e biomassa) e, tendo-se em vista o cresci
mento demográfico brasileiro previsto até o fim do século, é sur
preendente que se coloque o aproveitamento desta região, exclu
sivamente c,alcado no aproveitamento de seus recursos minerais 
.segundo enfoques d·e capacidade de exportação do Brasil a nível 
de minérios brutos e/ou com beneficiamento primário. 

As razões principais que se podem alinhar contra esta v1sao 
ainda insuficiente, definem-se como de natureza. demográfica, in
dustrial <siderurgia e manufaturados), energética (hidroenergia 
e energia de biomassa), transportes, desenvolvimento regional e 
econõmico e, por último, de natureza politica. 

A análise relativa às opções definidas em seu conjunto im
põem-se tendo em vista a insuficiência alcança:da, até o momento, 
pelos promotores dos· estudos para a utilização dos recursos exis
tentes. Pr escalada dos estudos iniciou-se através da utilização 
exclusivamente centrada na exportação de minérios de :ferro, via 
ferrovia ou hidrovia e localização de uma unidade siderú.rgica nas 
proximidades do Porto de Itaqui. Ampliado o conhecimento dos 
recursos miner.ais de Carajis, rebatizada a jazida, por esta mesma 
razão de Provincia Mineral de Caraj ás, ampliou-se o contexto 
de utilização tlos recursos, mantendo-se, entretanto, inexplicavel
mente, objetivos ainda estreitos, restritos ao mercado exportador 
de minério de ferro, quando em verdade este objetivo representa, 
diante de contexto mais amplo, apenas pouco menos de lO% dos 
investimentos totais pretendidos. ~ evidente que a ampliação do 
universo de utilização dos recursos minerai_s pode e deve ser feita 
para integrar-se, à utilização de outros recursos e atingimento 
de outros objetivos não exclusivamente de caráter mineral re.:;trl
to a objetivos de exportação de minério praticamente in natura, 
sem que sejam auferidos maiores ereitos multiplicadores relativa
mente a objetivos sucessivamente mais amplos, tanto de natureza 
económica, como política e social. 

Considerando-se assim, a incorporação do contingente huma
no à populaç-ão até o final do século e a importância que a incor
poração da extensa região da Amazônia Oriental centrada pela 
Província Mineral de Carajás representa como importante fator 
de desenvolvimento nacional, extrapolando o limitado âmbito da 
exportação de um bem nacional não renovável, cabe inicialmente 
destacar objetivos singulares componentes de urfl amplo objetivo 
Wcio-político para, ao final oferecer _recomendações para a sua 
consecução. 

Para o destaque de _tai_s objetivos singu_lares, cabe antes, uma 
reflexão acerca da forma como se verificou e como se vem veri
.ficando a ocupação territorial do Pais, não apenas r-eferente aos 
aspectos predatórios do início da civilização brasileira mas, prin
cipalmente, acerca das atividades desenvolvimentistas das últi
mas décadas e dos dias atua1s. Cabe também uma reflexão sobre 
os sucessos e erros observados __ na nossa própria experiência, no 
desenvolvimento dos vales dos rios Doce, Paraiba do Sul e São 
Francisco; no desenvolvimento do Nordeste; na solução. ainda 
não encontrada, dos problemas relativos ao desregrado uso e des
tinação da terra; na solução dos problemas relativos ao uso_das 
águas ainda nem sequer perquirida. Cabem tais reflexões, com o 
pensamento voltado para o homem brasileiro como um fim e sua 
integração com nossa riqueza __ natural e não apenas como um 
meio, como sói acontecer com inúmeros projetas implementados 
e em implementação nas últimas décadas, lançando-o no dilema 
de permanecer na_ pobreza absoluta ou na incerteza do para onde 
ir tou fugir). 

2. Política Democrática no Brasil e na Alemanha 

Admite-se que a expansão demográfica brasileira venha a 
atingir a faixa de 200 milhões de habitantes já ao fim deste 
século. Esta situação dellne que a população braslleira será incre
m-entada nos próximos 20 anos, de 70 a 80 milhões de habitantes. 
Não se identificam condições capazés de sustar ou mesmo arrefe
-cer este crescimento. 

:É portanto, necessário e urgente, definir-se uma politica de 
ocupação territorial, tanto no nível regional, como no urbano. 
Esta política deverá dirigir-se tanto para a. ocupação, como para 
desocupação relativa, ambas a serem conduzidas de conformidade 
com a política a ser adotada, com base nos recursos naturais 
existentes e tendo como objetivo melhor adequação das inter
r-elações do homem com ·os mesmos. 

Esta questão é tanto mais relevante quando se observa cla
ramente as repercussões da má distribuição demográfica sobre os 
tranSportes e os- elevados investimentos que ora se realizam para 
o transporte de massa nos grandes centros que, sabidamente in
viáveis, exigirão subsídios permanentes durante sua operação, tra
duzindo-se assim na inviabilidade das megalópoles nacionais, no
tadamente quando se trata de um pais de dimensões continentais 
e com extensas áreas ainda~nãó ocupadas, af se inserindo a Ama
zônia Oriental. 

3 . Política Industrial no Brasil e na Alemanha 
3. I. Siderurgia 

O Brasil não possui, malgrado o seu expressivo desenvolvi~ 
mento industrial nos últimos 25 anos, uma política industrial de
finida quer quanto ao perfil, quer quanto à localizaçãO territorial 
da indústria. Tal fato é suficientemente claro quando se tem em 
mente que a industrialização brasileira é conduzida exclusivamen
te via mecanismos de substituição de importações, (a qual, en
tretanto, provoca novos incrementos de importação não previstos 
nos modelos de substituição) e através altissima concentração 
industrial no território nacional, com as nefastas con:;eqüências 
da poluição geral do· meio ambiente e do crescimento urbano 
explosivo das áreas metropolitanas agravado pela falta de uma 
política agrícola de mercado_ interno. 

A falta de uma política industrial acarreta profundas -deficiên
cias no campo do desenvolvimento industrial a partir de um plano 
siderúrgico que pretende conviver com localizações inexplicáveis 
de unidades siderúrgicas, além de suas capacidades instaladas de 
grandes volumes de produção. Carajás, face à sua localiz;ação 
junto a_ reservas consid<eráveis de energia de biomassa, exige 
uma reformulação e uma nova visão da política siderúrgica bra
sileira. É necessário utilizar-se a tecnologia de redução do mi
nério a partir do carvão vegetal, reduzindo-se a dependência 
-exagerada dos mecanismos de transporte interno de minérios e 
dependência exagerada do coque siderúrgico estrangeiro. Mas, é 
necessário que se instalem indústrias siderúrgicas de menor porte, 
altamente especializadas em produtos finais, como trilhos, perfis, 
chapas, laminados, aços especiais, etc., reduzindo-se a dependên
cia externa e capacitando-se à convergência para a nacionalização 
da siderurgia brasileira. 

A integração da pràdução de produtos siderúrgicos planos e 
. não planos a um complexo de multi-miniusinas siderúrgicas, nas 

áreas próximas e inscritas na ãrea-programa, torna-se possível 
dado o potencial hidroenergético da Amazônia, já estimado e em 
fase de levantamentos de campo ou já em fase de execução como 
é o caso de Tucuruí. 

Como produto desta falta de politica para o setor industrial. 
procede-se hoje largamente o transporte de produtos primários a 
longas distâncias para processamento industrial nos grandes 
centros. Disto resulta o transporte indevido de cangas, escórias 
e detritos residuais de toda natureza, que vão gerar um lixo 
industrial altamente poluente, exatamente nas áreas densamente 
povoadas e imputando à comunidade, o ônus da instalação da 
mão-de-obra, no esquecimento de que o homem não é apenas 
um insumo de produção. 

3.2. Ligas e Não Ferrosos 
O cresclm-ento necessário da indústria siderúrgica nacional 

acarreta um .aumento da demanda de ferros-ligas. notadamente as 
de manganês e silício. -

Para a p:fodução desteS materiais, existem em abundância 
os recursos minerais e energéticos na Amazônia Ori-ental. 

Usinas para a produção de ligas de manganês e silício podem 
ser localizadas em posições que minimizem ~ soma dos custos de 
transporte de minérios e de transmissão de energia, criando novos 
pólos de desenvolvimento e aliviando a pressão sobre as redes de 
geração e distribuição de energia do centro-Sul. 

A ocorrência de minério de alumínio, cobre e níquel é ainda 
mais promissora. São metais para os quais a produção nacional 
é de insuficiente a quase nula e em cujo custo entra a energia 
elétrica como um dos insumos mais valiosos. 

Os minério~ destes metais contém uma percentagem de resí
duos estéreis bem superior aos 30 e 40% encontrados nos bons 
mi:p.érios de ferro ou manganês. _Q seu transporte para o proces
samento em usinas situados em regiões distantes, conduz a que, 
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na composição da custo da matéria-prima posta na indústria in
clua-se o frete da parte que vai ser transformada em escória. 

A produção de ligas e não-ferrosos na região deve visar, em 
primeiro lugar, o mercado interno, liberando-o das importações 
de aços, cobre, alumínio e níquel; somente quando for atendido 
este mercado é que deve ser encarado o mercado externo, evi
tando-se a exportação de minérios, ainda que beneficiados e, mui
to menos, a exportação de matérias brutas por subsidiárias das 
grandes corporações cartelizadas, para suas próprias matrizes. 

4. Politica Energética (Hidroenergia e Biomassa) 
no Brasil e na Amazônia 

O potencial hldroenergétlco da Amazônia está estimado pela 
ELETROBRAB em mais de 100 milhões de kw. Deste fantástico 
potencial é pretendido utilizar-se apenas Tucuruí até o fim do 
século, reservando-se o restante para at-endimento da Região 
Sudeste com transporte maciço de energia a longa di3tância. Isto 
significa manter-se, intensificar-se, exacebar-se a ~oncentração 
industrial na Região Sudeste( hoje, no mínimo, com bolsões de 
miséria absoluta que atingem 30% de sua população. A pretendida 
politica de uso hldroenergétlco da Amazônia significará a Inca
pacidade total para solver os problemas graves de na_tureza eeo
nômica e social existente nas áreas urbanas e rurais da Região 
Sudeste, pelo que estimula a continuidade da concentração ali 
observada. 

A utilização de energia de biomassa da Amazônia Oriental, 
onde o solo permitir reflorestamentos sucessivos de espécies vege
tais nativas, será uma fonte renovável de energia, apoiando es
forços de produção de carvão vegetal (para redução de minérios), 
de combustível (metanol), de óleos vegetais, etc. 

Diante deste quadro, observa-se que as necessidades energé
ticas para fins Industriais e de transportes na Amazônia Oriental 
podem ser equacionadas com recursos da própria região e portan
to, seguindo uma politica de desconcentração populacional e in
dustrial. 

5. Politica de Transportes na Amazônia Oriental 
A Amazônia Oriental recebeu como eixo fundamental de 

transportes a Rodovia Belém-Brasília, hoje pavimentada. Como 
eixos acessório.s, foram posteriormente lançadas as ligações através 
da Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Belém-São Luís e São 
Luis-Imperatriz, tendo-se ainda outras relacionadas às malhas 
rodoviárias dos Estaqos do Parã e Maranhão. Hoje discute-se, a 
nível de estudos e/ou de projeto, a implantação da hidrovia do 
Araguaia-Tocantins e a ferrovia desde Carajás até Itaqui. 

Obviamente, a malha rodoviária atualmente implantada, em 
implantação e em melhoramentos, tem suas funções básicas in
dependentes da Província Mineral de Caraj ás. A esta têm sido 
discutidas como função báslca apenas a hidrovia do Tocantins 
e a ferrovia Carajãs-Itaqui, limitando-se os estudos até o mo
mento 1-ealizados apenas à exportação de minério de ferro e 
produtos primários siderúrgicos por Itaqul, tendo sido selecionada 

·a ferrovia quando em cOnfronto com a hidrovia mel).cionada. 

Entretanto, ampliado o contexto de análise da área-programa 
em questão, centrada na Província Mineral de Carajás, com pro
pósitos de desenvolvimento económico _da Amazônia Oriental, a 
política local de transportes não pode mais estar restrita a mera 
competição entre dois modos de transporte oom os objetivos res
tritos de suporte à elq)Ortação de minério de ferro e deve, conse
qüentemente, sofrer estudos mais amplos e categóricos, tendo em 
mira a integração das diversas modalidades para fins de ocupação 
e desenvolvimento da região e sua integração sócio-política ao 
restante do País. 

Cumpre observar, que atualmente são feitos no País, investi
mentos vultosos em sistemas de transportes para atender o su
primento e exportação de minério de ferro, além do apoio ao 
parque siderúrgico na Região Sudeste. Taís investimentos devem 
ser revistos à luz dos interesses ora despertados pata o desen
volvimento da Amazônia Oriental. 

6. Política de Desenvolvimento Integrado 
Historicamente, não .sô no Brasil como em divetso.s outros 

países, sabe-se que os grandes passos para o desenvolvimento 
tiveram por base as poupanças auferidas através a explotação 
dos recursos agrícolas permitidos pelas condições naturais. Con
forme a ausência ou existência de definição de critérios para tal 
explotação, os fatos históricos apontam a formação das citadas 
poupanças, desde bases meramente predatórias, (neste caso es
poliativas) à adoção de aqueda organização sóclo-econgmica. 

Esta fez-se necessária sempre que se objetivou o desenvol
vimento integrado, ou seja, através a mais perfeita harmonização 
possível do homem com a natureza, segundo as características 
de ambos. 

Ora, de um lado, na Região Amazônica. oriental centrada 
pela Província Mineral de Caraj~s. além dos já comentados re
cursos minerais e energéticos (hídricos e de biomassa), regis
tra-se a existência de uma ampla oferta de áreas explotáveis 
para fins agrícolas, com excelentes_ condições de solo, clima e 
água e, por outro, a expansão demográfica esperada para as 
próximas décadas, indica um significativo aumento de pressão 
de demanda de espaço e de recursos agrícolas. 

Por sua vez, a difícil situação económica por que passa o 
Pais não permite encarar o futuro próximo· com um franco oti
mismo, exigindo seriedade e objetividade nas ações, sempre com 
a preocupação maior voltada para o contingente populacional 
a ser incorporado à Nação. 

Sem contar com os recursos necessários de capital, rondam 
sempre o pensamento nacional, nestas ocasiões, as fáceis soluções 
ditadas por um modelo de elevada dependência externa. Em ver
dade, $e possuímos fartos recursos naturais e de trabalho, res-

. ta-nos apenas somá-los com inteligência e organização, de modo 
a obter.:.se a necessária poupança nacional, sem aPelo a auxílios 
externos, por trás dos quais esconde-se a insaciável cobiça inter
nacional. 
Urge ·portanto, o planejamento da ocupação territorial da IA.ma-
zônia Oriental, segundo um modelo de exploração econõmica, agrí
cola e Ind ustrlal, baseado em unidades comunitárias e Industriais 
organizadas em dimensões compatíveis com o aproveitamento in
tensivo da mão de obra e .participação efetiva do homem no uso 
da ~terra e nos resultados da produção. 

Deve-se buscar na exploração ·económica, agrícola e mineral,· 
os recursos necessários à industrialização e ao desenvolvimento do 
homem através de educação e de .pesquisa adequadas às caracte
rísticas e objetivos da região. 

!Necessário se toma chamar a atenção para as dimensões da. 
Região em pauta, Invejáveis a muitos palses que, na procura deste 
desenvolvimento integrado, não contaram e não contam com .tal 
espaço. Note-se que a França e as duas Alemanhas juntas não 
totalizam a superfície da Amazônia Oriental. 

7. Conclusões: Objetivos Políticos na. Demarragem Econômiea 
da Amazônia. Oriental 

A demarragem econômica da Amazônia Oriental tendo como 
pano de fundo os recursos minerais centrados na :Província Mine
ra!! de tCarajãs, com recursos adicionais de solo, pluviometria, hí
dricos, energia (hidra e biomassa), constituindo-se, portanto, em 
um enclaVe econômico capaz de absorver uma expressiva parcela 
de população, necessita ser antecedida .por objetivos políticos do 
teor conforme adiante se sugerem: 
Ocupação Territorial 

Passivei .pela Capacidade do solo e superfície •territorial satis
fatória, a qual deve .ser atingida apenas com projetas de atividade 
agrícola e mineral em unidades comunitárias e industriais inte
gradas e adequadas ao emprego intensivo da mão de obra. 
Expansão da. Fronteira Agrícola 

Abertura sem conflitos com o meio ambiente de um territó
rio ainda inexplorado e com grande potencial agricultável. 
Descentralização Ind~trial 

Instalação de um novo parque siderúrgico e manufatureiro 
com potencial de ampliação do já existente via novas nueleações 
em território brasl\,elro. 

Lavra e beneficiamento na própria região, dos minera4s não
ferrosos aí disponíveis. 
Utilização de Tecnologia e de Recursos Internos Brasileiros 

Possibilidades amplas de uso de tecnologias já existentes no 
país e utilização ·franca de recursos internos ·brasileiros face à alta 
rentabilidade dos investimentos. 
Cabeça de Ponte para a Ocupação Amazônica. 

Nucleação na lAmazõnia Oriental de fPólo Econômico e Demo
gráfico para ocupação racional, '110 futuro, da área amazónica bra
sileira. 
Redução dé Desníveis Regionais 

Utilização do espaço brasileiro para ocup3.ção demográ>fico
econõmica, com conseqüente redução, para o futuro, do agrava
mento de desníveis regionais decorrentes da'intensificação de in
vestimentos em áreas já .relativamente desenvolvidas. 
Desenvolvimento Econômico Integrado 

Geração de modelos de ocupação regional integrados ao mer
cado interno, em especial e, secundariamente, ao mercado externo, 
com o .conseqüente desenvolvimento económico regional brasileiro 
calcado na infra-estrutura de recursos naturais e de integração e 
participação do homem. 
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8. 'Recomendações 
Em função do exposto, a D"DE dé Transporte sugere que o 

Clube de Engenharia se 'manifeste formalmente em relação ao 
Projeto Carajás, evidenciando as seguintes posições: 

1.0) Que sejam formulados os objetivos políticos .para o de
senvolvimento da Amazônia Oriental. 

2.0) Que esses abjetlvos se coadunem com os interesses na
cionais de ocupação territorial, expansão de fronteiras agrícolas. 
descentra:J.ização industrial, utilização de tecnologia e recursos in
ternos nacionais, numa estratégia de ocupação da Amazônia e de 
iesenvolvimento regional que protejam os in-teresses nacionais e 
.ntegrem o ·homem bras!lelro na consecução destes objetlvos e 
promovam sua participação nos resultados auferidos. 

3.0) Que sejam tomadas medidas institucionais pertinentes, 
no sentido de criar condições para que se concretize a aplicação 
desta politica. e seja definido o condicionamento de todo e qualquer 
. investimento ao seu enquadramento à mesma, inclusive aqueles 
porventura já em curso. 

4.0 ) Que sejam efetuados estudos abrangentes para o deta
Ihamento da estratégia em ·questão, de modo que se definam tanto 
as prioridades, fontes e usos como as condicionantes básicas_ para 
implementações de componentes do macro-projeto e impondo as 
correções relativas a providências já assumidas de modo a jus
tá-las à política e estratégia definidas. 

·5.0
) Que tais estudos sejarii Passíveis de divulgação ampla e 

sejam submetidos ·à aprovação dos poderes competentes de modo 
a traduzir-se nas medidas institucionais acima recomendadas_. 

6.0 ) Que o .clube de Engenharia mobilize a opinião pública 
nacional nos diversos segmentos da sociedade, promovendo a con
vocação e participação de outras organizações representativas co
mo a OAB, ~r. CNBB, e outras congéneres, para, em conjunto 
com o C:lube, desenvolver os termos de proposição concreta e ob
jetiva1 e ser encaminhada às esferas dos poderes constituídos, em 
especial ao Congresso Nacional, caracteríz:>.ndo as dlretrizes da 
política e as bases para o estabelecimento da estratégía definida. 

DISCURSO PRONUNCIADO Pt;;r O SR. LI:'TE CHA
VES NA SESS!f.O DE 10-9-80 E QUI>. ENTREGUE A REVI
SAO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

O SR. LEITE CHAVES !PTB- PR. Pronm:r.!a o seguinte dis
curso. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

São Paulo banqueira, antes de ser a Londres financeira do 
Brasil, está pretendendo tornar-se a Chicago dos gangsters, da 
corrupção e dC'IS crimes impunes. 

Agora, no dia 8 deste mês, o empresário de São Paulo, Anto
nio Ermírio de Morais, um dos mais renomados no seu meio em
presarial, numa entrevista em Fortaleza, publicada no Jornal Fo
lha. de S. Paulo de 8-9-lr980, taxou os banqueiros brasileiros, e 
também os banqueiros paulistas, de verdadeiros agiotas, que só 
emprestam dinheiro a juros altos e com garantia de retorno. Acres
centou ainda, que os banqueiros exercem uma profissão sem ne
nhuma criatividade e seus lucros são garantidos com ou sem infla
ção. E continua dizendo: "quanto mais difícil for a situação do 
tomador, maiores são as exigências do banco". 

Recl!ntemente estivemos no Nordeste, numa Comissão do Se
nado, avaliando a eXtensão das secas. E lá, numa reunião na As
sociação COmercial, nos deparemos com acusações incontidas, pres
sagas, quase que insultuosas ao Senado e aos políticos por um 
cidadão presente. Ele dizia que não acreditava mais em politicas 
neste País e nem no Congresso Nacional. E o que tínhamos a ver 
com aquilo? Descobrimos depois, para a minha su~resa, que ele 
não era um reti~ante, que não era uma vitima das secas. Era o 
que? Era um potentado, era um banqueiro que estava ansioso 
para que fosse enviado dinheiro para o Nordeste, para os cofrés 
do seu banco, a fim de que ele manipulasse esse. dinheiro como 
-costumava fazer durante as secas passadas. 

Quando me refiro a São Paulo- especificamente não estou, de 
forma nenhuma, aJfrontando os paulistas nem os paulistanos por
que. ao invés de serem eles beneficiários desse processo de ana
tocismo. tomando-se anatocismo como uma definição jurídica de 
juros extorsivos, eles são- 'Vitimas desse .processo. Quantas falên
cias, quantas violentações, quantos processos, quantos destinos co
merciais não foram violentados pelos interesses dos bancos? iN·a 
realidade como é que estão os bancos do País? Estão numa situa
ção insuportável de opulência. Basta dizer, Sr. Presidente e !Srs. 
'Senadores, que os banqueiros se reuniram nos seus sindicato~. nas 
suas corporações para alterar o seU sistema de balanço, a fim de 
esconder os lucros vultosos, lnconcabiveis, que estão auferindo nes
tes últimos anos, sobretudo de 64 para cá. Peguemos um operário 
que ganhava um ou dois salários mínimos em 1964, e os ,bancos 
na época. Façamos hoje a comparação entre a situação do ope
xárlo ou de um homem da classe média em relação aos seus 

ganhos, e os bancos em relação aos seus volumes, não somente 
ao seu volume específico, ao seu património líquido, mas em rela
ção a um número incontável de outras atividades que !Vêm por 
eles paralelamente sendo exercidas. E com que dinheiro? Com di
nheiro do povo, dinheiro sobre o qual não pagam juros. Todos têm 
conhecimento de que o único depósito remunerado neste !Pais é 
o depósito a prazo fixo, os depósitos à vista que sobrelevam em 
milhares de vezes os depósitos a prazo fixo não remuneram os 
depositantes. E aqui a situação é inconcebível. Enquanto, em ou
tras praças do mundo, os depósitos a prazo fixo não ultrapassam 
três vezes o valo_r do próprio capital dos bancos, aqui no Brasil 
eles atingem a valores insuportáveis, eles atingem até cinqüenta, 
sessenta vezes. Então usam o dinheiro do povo, não só para extor
ção, como também para a exploração de outras atlvidades eco
riõmicas. 

O Brasil hoje vive sob o domínio total da rede bancária na
cional. Até os grandes jornais deste País estão submissos a deter
minados bancos, em razão de compromissos bancãrios assumidos . 
Comerciantes, industriais, advogados, inclusive meritisst.mos jui
zes. Há juizes que não têm condições de dar sentença contra de
terminados estabelecimentos financeiros. 

Queria, neste final de tarde, dar conhecimento apenas de um 
fato que, na sua frieza cronológica, retrata num caso as genera
lidades das violências que se vêm perpetrando neste Pais contra 
o interesse nacional, contra o interesse das maiorias em favoreci
mento apenas dessa aristocracia cada vez mais dominante, que é 
banqueirismo nacional. 

Srs. Senadores, eXaminamos estes fatos: Em 1973, 1974 e du
rante o primeiro semestre de 1975 a :Malves S/A, firma de São 
Paulo, era a maior exportadora de tratores do BrasiL Ela foi 
também a primeira a fabricar motores e motoniveladores, ini
ciando suas atividades em 19-56, com a denominação de Manoel 
Alves Filho, Máquinas e :Motores. Em 1973 chegou a exportar 
4.383.687 dólares, correspondente atualmente a 308 milhões de 
cruzeiros. No mesmo ano ãs vendas no mercado interno ·foram 
de 20 m!lhões de dólares, consistente na seguinte produção: em 
unidades pesadas~ 750 tratares de 12 a 21 toneladas; em unidades 
leves, 2 mil unidades. Sendo esses, por sinal, os maiores no gêne
ro, produzidos em território nacional. 

As transmissões vinham da Roménia, dentro de um acordo 
firmado pelo Brasil com aquele País, em tópico específico, uma 
vez que as ·firmas em funcionamento no Brasil, inclusive multi
nacionais, não rtinham condições de atendimento. O Brasil, preci
sando ter convênio com outros !países, inclusive do .mundo socia
lista, firmou esse contrato com a Roménia. Rela-cionamento comer
cial esse que precisamos incrementar, porque estamos em decesso 
na balança de pagamentos, e pz:ecisando esse pais importar muita 
coisa do !Brasil, inclusive soja. 

As importações desses componentes eram feitas em consigna
ção, através do Banco União comercial, para o entreposto da 
Malves. o Banco União Comercial ficava no Brasil como fiel depo
sitário dessas máquinas, o que eles chamam, no comércio inter
nacional, de trustee, uma espécie de garantidor. 

O pagamento era feito pela 'Malves rigorosamente nos prazos, 
na conformidade do faturamento. 

A Malves mantinha representações no Equador, uma em Guaia
quil outra em Quito, na Venezuela, em Caracas e São Fellpe, no 
Panamá, na Argentina, na !BOlívia, na França, na !Cidade de 11.\ta.r
se!lle, Nigéria, Angola e Moçambique. 

Em 197~, dentro de estranha ·transação, o BUC, Banco União 
Comercial, foi encampado pelo Itaú. A partir desse momento re
cusou-se ele a .prosseguir nas transações. Isso, de maneira inex
plicável, eis que a sucessão constitUi sull-rogação de -direito e 
deveres. 

Alis, é preciso que se diga que essa transação foi muito estra
n_ha, a maneira pela qual o BUC foi encampado. A Veja, de 4 de 
setembro de 1>974, traz uma longa reportagem a esse respeito, mos
trando que a transação foi feita aqui, perante nenhuma. teste
munha, às 3 horas da manhã. ::m estranho, como o Banco Central, 
às 3 horas da manhã, realizou ou permitiu a realização- de uma 
transação dessa natureza. 

Essa unilateral denúncia de contrato de repasse foi feita 
antes dp vencimento do acordo ?rasil-Rqmênia, feito para 
viger até 1976. No momento da rescisao, a Malves era detentora de 
um estoque, vejam os Senhores, de componentes importados, de 
6 ·milhões de dólares e de 18 milhões de dólares em .componentes 
nacionais. Quer dizer, a firma estava em invejável, em admirãvel 
situação econõrnica, dispondo de valores dessa ordem .em seu esto
que, coisa que é tncomum, sobretudo na época. em organização do 
gênero. 

Eram excelentes, tanto a situação económica quanto a finan
ceira da !Malves. No :SUC, quer dizer, no Banco União Comercial~ 
quando foi encampado pelo Itaú, a -conta corrente registrava um 
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saldo de 3 milhões de dólares em dinheiro e em valores deposita
dos em favor da .Malves. 

O Itaú, além de recusar-se a continuar as operações do banco 
por ele encampado, impedia que outro banco o substituísse na 
operação. Dispondo-se o Banco Econômlco a substituí-lo, como 
realmente o fez, assumindo o compromisso e mandando o seu 
diretor, Dr. Américo Tavares, à Romênia, foi posteriormente obs
tado a p:rosseguir nesse intento. Quando é que se deu isso? Deu-se 
isso quando o Banco Económico envolveu-se na célebre questão 
do cheque sem fundo de 180 milhões de cruzeiros e o Banco Itaú, 
juntamente com o BRADESCO, receberam o cometimento do Ban
ço Central como dealers, isto é, supridores do Banco Econômico 
durante o período de crise de credibilidade pública. Nessa opor
tunidade, em que assumiu o papel de ascendência, exigiu o Itaú 
que o Econõmico rompesse o contrato que mal iniciara com a Mal
ves. Abrindo um parênteses, vale ressaltar que a VALMET, firma 
concorrente no mercado de tratares, é uma multinacional, tendo 
o Itaú expressiva participação, inclusive para nomear a direto
ria.. Tal participação é feita. através do Fundo n.0 157. 

Vejam, um banco, com intervenção direta numa multinacio
nal concorrente. A ela não interessava, de forma alguma, o de

! senvolvimento dessa outra firma, que ia em franco progresso. E 
. como é que ela dominava essa outra grande empresa? Sem usar 
; um tostão sequer da suã parte; usando o dinheiro do povo, que é 
'o art. 157, aquele formado por aquela parcela do Imposto de Ren
da a que pessoas físicas ou jurídicas es_tão cQ_m_pelidas. Elas são 
isentas daquele pagamento da parcela do 157, desde que nele 
invistam para, depois de algum tempo, receberem de volta. Esse 
dinheiro fica nas mãos dos bancos, graciosamente, inclusive para 
ser u.sado em finalidades dessa natureza; domínio em atividades 
completamente diversas da sua. 

A exceção da Malves, todas as firmas de tratar de esteira e 
de- motoniveladoras, no País, são multinacionais. A Vahnet, A Fiat, 
a Komatsu, CatterpilEtr, Massey Fergusson. A CBT é nacional, mas 
se limita ao fabrico de tratares de pneus, de dois tipos apenas. 

Com esse unilateral e intencional rompimento do Itaú, os 
prejuízos da Malves foram enormes. E consistiram no seguinte: 
desativamento de três fábricas, uma em Campinas, outra em Anas
tácio, São Paulo, outra em casa Verde. Também na perda de re
presentantes no Brasil e no exterior, em todos aquelas paises onde 
ela estava exercendo o comércio, exportando os nossos tratores e 
mantendo uma rede admirável de funcionários mantenedores das 

.. das máquinas exportadas. Perda dos representantes no País e no . 
exterior; este foi outro item que se engloba nesse prejuízo: Im
possibilidade de prestar assistência técnicas às máquinas vendidas 
tanto no Brasll quanto no exterior; rompimento dos contratos com 
a Romênia; perda de um faturamento mensal de 10 milhões de 
dólares. Dez milhões de dólares! 

Ao verificar que a. pretensão do Itaú cónsistla. em levar a Mal
ves à falência, socorreu-se esta de concordata, prontamente -con
cedida. 

A concordata é um remédio jurídico concedido somente a co
merciantes honestos. A despeito de todas essas pressões, inclusive 
bloqueio de um depósito de 3 milhões de dólares, ainda ass!J:n a 
firma conteve o protesto de díyidas. 

Após a eoncor_data, a Malves continuou em funcionamento, 
vendendo, em 19-1-78, uma partida de 70 tratares pesados, de 
21 núl quilos cada um (MD-2.100), para a Romênia, de sua fabri
cação. Tratares .com eficiência, qualidade çomprovada por milha
res de órgãos públicos federais, particulares e por centenas de 
prefeituras. Nós temos a.qui uma quantidade enorme de atestados 
de qualidade. Isto, não dado agora, mas ao longo do tempo. 

A autorização de exportação foi dada pelo Banco Central 
(carta ref. Despa/Recam - 40 - 77/501, de 14-10-87). 

O B211co Itaú, que figurava no convênio, fora dado pelo Banco 
Central como indicado para realizar essa exportação. Todavia, a 
despeito de só haver vantagem para o Banco:ltaú, que se sub-rogara 
nos direitos e deveres do BUC, o banco estranhamente impediu 
a operação, estranhando-se também que o próprio Banco Central, 
sabendo já dessa resistência, não tenha indicado outro banco .. 

Esses tratares - 70 tratares - encontram-se nos entrepos
tos da Malves e da COBEL, no valor de 84~ milhões. O que acha 
o Senado? Um Pais que precisa exportar a qualquer custo, deter 
uma exportação desse valor, um dinheiro em caixa? 

Que tal um Pais que até recentemente .concedeu subsídios à. 
exportação, frustrar, estranhamente, uma exportação desse mon
tante? E numa atividade de alta relevância nacional. Que tal 
ocorrer isso quando esses subsídios, concedidos ao valor de 45%, 
serviram de estímulo aos maiores roubos neste País, à concecução 
das maiores fortunas? Não tem, pOrVentura, o Senado, conheci
mento de que nesse desastroso subsidio concedido pelo Governo, 
havia organizações que exportavam quadros de pintura, mandavam 
que pintores populares, pintores de rua, fizessem quadros sem 
qualquer expressão cientifica, sem qualquer expressão artística, 

digo bem, e exportavam para o exterior? Adquiriam, digamos, 
por 50 cruzeiros, e exportavam por 100, 200 mil cruzeiros. Rece
biam os 45% do. incentivo e depois destrulam nos próprios porpes 
dos navios através dos quais era feita a exportação; destruíam 
os próprios quadros, porque eles eram imprestáveis, e ficavam com 
esse dinheiro . 

1!: este regime que quer merecer a confiança nacional e que 
ainda se propõe a salvar este País! E essa firma honrada tinha obs
truída a exportação dos seus tratares. Oitocentos e quarenta mi
lhões! Uma partida está aí: 60 tratares, podendo ser exportados 
na hora; basta o Banco Central determinar. E a despeito dessa 
resistência inexplicável do Itaú, o Banco Central não dá ordem 
para outro setor. 

Que motivos levam o Banco Central a se comportar dessa for
ma? Todos têm conhecimento de que durante muitos anos as fun
ções do Banco Central foram exercidas pelo Banco do Brasil, desde 
1808, quando o Banco se fundou. E jamais alguém viu qualquer 
risco, qualquer desonestidade, qualquer acusação. Depois que o 
Banco Central se tornou independente, diariamente as acusações 
estão nas ruas. Recentemente, o próprio Presidente. que por ser 
novo não merece acusação algu:m.a deste fato_,_ já encontrou a coisa 
consolidada, anunciou que houve um prejuízo de 50 bilhões de 
cruzeiros, somen:te com assistências financeiras dadas a filhos de 
papai, a nepotes, que as destruíram, torpedearam-nas e o prejuízo 
foi para a União. Chega o Banco Central à situação vergonhosa 
de ter que vender cartas patentes para se cobrir do prejuízo. To
dos têm conhecimento, também, que, a exemplo de alguns Minis
tros, muitos Presidentes do Banco Central são elementos colhidos 
ou indicados por organizações de g.rande vinculação nacional, de 
grande expressão nacional que, em última análise, só se sentem 
no dever de realizar a determinação daqueles que o indicaram, 
nesta engrenagem terrível que existe neste País. Organizações es
tas, que têm interesses contrários ao próprio Banco Bentral. 

Pois bem! Inexplicavelmente, um Banco desse porte, como o 
Itaú depois que assumiu o dever de continuar no financiamento, 
depÓis que procurou de toda forma frustrar a firma, levá-la à 
concordata, passou a tomar represálias pessoais, não mais contra 
o Diretor-Presidente da organização e, sim, contra a sua; esposa, 
retendo 119.505 ações dela, .pessoais, subscritas no banco. Isso 
motivou esta senhora a entrar com um processo criminal contra 
o seu Presidente Olavo Setúbal e todos os seus diretores, em núme
ro de 34 . 

A ação encontra-se.. na Procuradoria de Justiça de São Paulo, 
protocolada sob o númer.o 974/80. 

Al.iá..s tenho até uma referênCia a fazer: nunca vi tanta ca
pacidade de resistência desse Presidente da Ma!ves S.A. Um ho
mem ser esmagado e suportar e lutar na justiça e enfrentar toda 
a situação. 

E digo mesmo, conhecendo os nordestinos como conheço, digo 
que se uma coisa dessas fosse feita com um homem dessa natu
rezá, hã mui to tempo, elementos que procedessem desta forma, 
teriam sido passados pelas armas . .Jamais vi uma violência desa na
tureza! 

Para refazer-se dos prejuízos enormes sofridos, em razão deste 
procedimento emulatório do Itaú, a Malves lhe move ação de in
denização por danos emergentes, através da 1s.a Vara Cível de 
São Paulo, em montante, na época, jamais visto neste Pais, por
que os prejuízos forem enormes. V. Ex.as vejam que a firma tinha 
um faturamento mensal de 10 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, aqui, o Pais todo conhe~e a natureza das má
quinas produzidas por esta organização. 

Aqui, estou exibindo diversos prospectos, muitas fotografias, 
propaganda no País e no exterior, dessas máquinas. E uma fá
brica dessa natureza é destruída, ou está sendo objeto de tentativa 
de destruição, por um organismo que não se explic~, que não res
ponde a interpelações e que tem, :no seu quadro, estranhamente, 
inclusive diretores que nem ao menos são brasileiros. Aqui, pode
mos arrolar, entre eles, diversos que são japoneses, portugueses, 
alemães, diretores, e homens que, somados, exercem sobre o banco . 
uma influência total. 

Para me certificar da extensão, ou da seriedade desses casos, 
telefonei para o Banco central e recebi um relatório que, embora, 
em palavras, procura levantar dúvidas ou suspeitas sobre a firma, 
na realidade somente confirma que se trata de firme séria, que se 
houve com extrema seriedade e dignidade em sua atuação. 

o assunto não deixa de ser de relevância nacional, porque 
a firma, além de produzir tratares, tratares aceitos no mercado, 
há longo tempo, além de ser a pioneira dessa atividade no Brasil, 
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estava exportando, com uma estrutura de exportação admirável, 
que possuiu e que pode ser rearticulada. 

A luta da firma não é tanto o dinheiro, porque, ao longo desse 
tempO, a. despeito de se lhe ter- bloqueado, .sem legitima causa, 
depósito a vista, o próprio Dlretor Presidente, com re= pes
soais, s-ocorreu à fi.rmâ. O problem~ dela é funcionamento. E a sua 
ati"llldade é d!reclonada especialmente para essas exportações. 

Muitos cubras fatos haverão. de ser relevados, ná medida em 
que essas resistências continuem a ser explicadas. 

De forma, Sr. Rl"esidente, que, no momento, me limito .a narrar 
o fato, na sua crueza eronológica, com uma documentação profusa. 
que estou exibindo ao Senado Federal, para fazer um apelo ao 
Banco Central, no sentido de que aja como Banco Central. Houve 
uma incorporação; ·havia uma firma que estava no .relaclonam.ento 
sério dre negóclo e que o banco eneampador, numa situação es
tranh.a de encampação - aliás, a encam.pação foi feita às 3 horas 
da manhã, como citei aqui a Veja, trazendo retratos Inclusive de 
diretores, do diretor Presidente "Veja de 4 de setembro de 74" .:... 
adquire o banco e, em reJ#ção a essa firma, procede dessa forma, 
quando este banco está dlretamente vlneulado a uma multina
cional e que tem interesse concoiTente. É legítimo, é .possível, é 
tolerâvel uma coisa dessa natureza? E a: minha surpresa: Enquan_. 
to a firma é ma.nif>estainente nacional, e esse banco se · diz na
cional, ele tem, em sua diretoria, diretores expressivos de nacio
nalidades completamente diversas. Não que tenhamos qualquer 
restrição ao estrangeiro que venha, honestamente, atuar no Brasll. 
Mas, o que não conhectamos, -até aqui, era essa·-protusão de es
trangeiros na diretoria de um banco nacional: Atur Luiz Alves 
Conde, português; António Gomes da Costa, português; Carlos da 
Cámara Pestana, partuguês; Dleter Willy, alemão; Shingo tshl
bashi, japonés. Tanto estes como os demais d!retores, Inclusive o 
F\resldente estão rendo processados criminalmente, por retenção 
indevida de ações da esposa do iDlretor-Presldente da organ.ização 
Malves. O Itaú, através do Dlretor Américo Osvaldo C"'mplnglla 
•partiCipa e influi nas seguintes organizações: FIESP, como Vlce
Presidente; do Qrupo Brasilinvest, como Vlee-Presidente; da Orgá
nlzação para Negócios Internacionais de Preferência, contrários à 
empresa nacional, Brasilinvest Leasing, é Presidente des.sa firml3:, 
participando, ainda das organizações da Brasilinvest, influindo na 
,MqFJ\.VEA, ambas por ele presididas, pela Brasilinvest, que têm 
como maiores acionistas a Massey Fergusson, a Oaterppiller, quase 
todas as multinacionais do setor de veículos automotores. 

Sr. Presld.;nte, é estranho que um setor vital, detentor das 
reseiT'aS populares, possa agir abusivamente Q.essa forma, possa 
ter essa composição. 

Há il:lO Congnesso Nacional uma Coml&são Parlamentar de lin
qúérito que vis"' apurar a corrupção destes úl times tempos. É 
bem possivel AUe esse caso venha a ser ali em.nrlnado, porque é 
de indl.scutivel gmv!dade. 

o setor bancárto que deve merecer a maior oonslderação e 
respeito, cheg;a a esse ponto. É por isso que há ~es setores 
nesta oa..a do Congresso que defendem a nacionalização de bancos. 
Em pa!ses democráticos - parece-me que a França, a Itália - os 
bancos são nacl<>ncls. Banco é f"tor de seguran9a itaclonal, e não 
pode ser entregue a grupos, porque quando eles, por emulação 
ou por grandes Interesses, chegam a proceder desta forma, estão 
violentando normas de seriedade, de respeito, estão contrariando 
interesses naclon'als sérios. De fqrma que ninguém, hoje, conlle
c:endõ os fatos, como se Conhece a agiotagem no iulvel como ela 
se desenvolve com o dinheiro do ,povo, pode delxa.r dle aplaudlr 
essa entrevista de Antônio Ermlrlo de Morais, dada com grande 
destaque na Folha de s. Paulo do dia 8 do oollrente. A entrevista 
é corajosa e só empresário probo, sólido e independente poderia 
concedê-la;. Numa economia como a nossa eatá todo mundo hoje 
suje,tto, e dominado, pela org;anlzação baneB.rla gozadora de pri
vilégios Incompatíveis com o interesse nacional. 

Sr. Presidente, a esta altura, esperamos uma explicação pú
blica do Banco Central ool>re as razões do sobrestamento dessa 
exportaÇão. ou, melhor ainda: por que permite ele a exportação, 
mas somente através do Banco Itaú, quando este banco, pelos seus 
dJre,tores, está respondendo a .processo crtm!nal, e a uma das maio

. roo ações de reparação cível neste Pcls? Quando há animosidade 
entre partes? Por que não cometer " outro hanco o en<:ail'go da 
exportação? 

. Espero que os ilustres pares reflitam sobre esse ass1.mto, porque 
' isso que está ocorrendo com relação a essa empresa, -ocol'!l"e, dé 

resto, no Pais todo. Quantos não se sacr!fiea:ram sob o peso das 
máquinas que usam o dinheiro do povo, não só com a finalidade 

de lucros Jllmlllados, como, sobretudo, com a de esmagar concor
rentes de in tere.sres paralelos? 

Esperamos que o Banco Central se redllna na confiança na
clonai, sobretudo, quando está sendo acusado de desastres finan
ceiros levados á Nação, num valor de 5{) bilhões de cruzeiros pela. 
concessão de vantagens bancárias a grupos a.ristocrMJcos nacio
nais, alinhados aos nepotes deste Pais, protegidos por esta estru
tura de domínio, que se Instaurou neste Brasil a ~ de 64. 

Quem não tem conhecimento vívido, claro, do caso do Banc·o 
Econõmico? O ex-Presidente do Banco do Brasil, depois Ministro da 
Fazenda, Presidente do Banco Econômico, foi beneficiado por uma 
vantagem afrontante. Este banco, o Econõ~co, emitiu um cheque 
de 180 milhões de cruzeiros na compemação. Isto na época. E 
a Nação pagou, deu-lhe <linheiro para cohrlr esse saque sem fundos. 
A ,reposição foi asse'gura.da ao prazo de dois anos sem juros, ou a 
juros lrtisórios. Na época era Presidente da República, o Str. Em esta 
Geisel. que agora voltou a conseguir o quarto emprego na própria 
organizaÇão a que pertence o seu ex-Ministro da Fazenda, ll"espon
sãvel pelo banco em!soor do cheque rem fundos. 

ll: este, Sr. Presidente, Sns. Senadores, o Pais em que vivemos, 
e cujo Regime alguns por Inabilidade, muitos por interesse. pro
curam defend-er com unhas e dentes, mas sabendo que maâs cedo 
ou mais tarde a Nação os julgará. · 

'Muito obrigado a V. Ex. a. -e à Casa. Brevemente haveremos de 
voltar a este easo. A documen.tação é volumosa, e está Bqui à. 
disposição do senado. (Muito bem!) 

INSTITUTO DE PREVID:eN'CIA DOS OONaRESSISTAS. 

Ata da. Reunião Ordinária reallzada em 3 de setembro de IJIBO 

As dezesse!s horas do dia três de setembro de mil novecentos 
e oitenta, com a presença dos senhores Deputados Aldo Fagundes, 
Mauricio F.ruet, Dal;fo Tavares, Hugo Napoleão e !aaul Bernardo, 
sob a presidência do Deputado Bento Gon..,alves Filho, ireuulU-se 
o Conselho Deliberativo do Instituto de Prevldéncia dos Congres
sistas a fim de tratar de assuntos diversos. Lida e aprovada a 
ata da reUnião anterior, o Senhor Presidente dfstrillulu os proces
sos em pauta3 sendo aprovados pelo Conselho Deliberativo os 
processos de concessão de peDSão em que são ll'equerentes: Helena. 
Cordovll de Maeedo, Anélla Vinhaes, Cláudio Mendes de !M.eJo e 
Silva, Eduardo Mendes de Melio e Silva, :Maria Giulla.nl Vergai, 
Clóvis Mello, José da Rocba Leão, Dalva Queiroz de a:..ima, Maria 
Ar!y Dallapicola 'lJelxeh-a, e os de concessão de auxilio-funeral 
a Maria Glullani Verga!, Anélia Vinhaes e Aloisio Otávio Pacheco 
de Brito. É ainda concectido de:t:er!mento ao pedido de reconslde
ração de dec.llsão do Coooelho DelibeJ>l.tivo em que é :requerente 
o Deputado Pech"o PaUlo Hings Colin, e deferido, também por 
unaullnldade, o requerimento de lntegrallzação de ea:rêncla do 
Deputadoo Rafael Faraco. O Conselho Deliberativo, a seguir, aprova 
o Balancete Patrimonial e o Demonstratlm da Receita e Despesa 
~eferentes ao período de primeiro de j anelro de mil novecentos 
e oitenta a trinta e .um de jUlho de mil illOVecentos e oitenta, e 
o Demonstrativo da Receita e Despesa do mês de jUlho de mil no
vecentos e oitenta. o Senhor Presidente distribui ao Conselhei
ro Deputado Raul Bernaxdo, para apreciação, consulta que faz 
a Dlretorta Executiva do IPC a respeito da aplicação do disposto 
no arti-go sexto d-a Le! n.0 seis mil quatrocentos e noventa e sete, 
de sete de dezembro de mil novecentos e setenta e sete. Nada 
mais havendo a tratar, às dezoito horas é encen-ada a reunião. 
E, para constar, eu Mariza Barbosa de .Al.melda Sampaio l"el'reka, 
Secretária, Jawei a presente ata que, dlepois de lida e aprovada, 
será asinada pelo Senhor Presidente. - As.: Deputado Bento Gon• 
çalves Filho, Presidente. 

INSTITUTO DE PREVIDI!N'CIA IDOS CONGRESSISTAS 

Parecei- do Conselho Deliberativo 

o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos con
gresista:s, nos termos da Competéncia estabelecida pelo art. 15, item 
"d" da Lei n.o 4.284, de 20-11-63, tendo procedido ao exame, 
do Balancete Patrimonial e o Demonstrativo da Receita e Despesa 
referentes ao periodo de 1.0 -1-80 a 30-6-80, é de parecer que os 
mesmos .se encontram centos e em boa. ordem, satis:fazendo ass\im. as 
exigências legais. 

Brasília, 6 de agosto de 1980. - Deputados Maurício Fruet, 
Conselheiro - Deputado Raul Bernardo, Conselheiro - Deputado 
Aldo Fagundes, COnselheiro - :Oeputado ·Lidovino Fanton, Con
selheiro - Deputado Dru.io Tavares, Conselheiro - Deputado Hugo 
Napoleão, Conselheiro. 
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DEr"'\ TADJ eE:~TO Go:iÇ.U.\'ES FIUtO 
i're.s.idente ' 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL ISeçáo U) 

Jll'5riTUTO ~ Prtç'{I!ÊI.t!A DOS C'.(1oiGRESSIST,I,S 
tiAUJ;CJ;'l'E PAT!Il!.\Ct<IJ\L !;l;CE!lRAI.IOD( p.06.80 

5.632 .:J4J,SO 
26.822..299,73 

2.928.G60,9,5 
21-71./,.FB.t4 

27.800,000,00 
17-922..1.)!1,1!1 

"S?·6í9,6S 
944.1,)5,00 

. 64.~45-345. 73 
1.7116.275,(,2 
6.4132-4!14,79 
l.t08.J53,00 

2.72(,,00 

1~-5.45,88 

16-JE\1-932,92 
~ 1.6-'",§o.p.so 

197.056-051,55 

B.C(Q- P A S s I \' o 

8.100 - EXIGÍVEL 

8113 - Credores por PeÓÕUo i'ar1Uhlntar 
8114- Credores Divers~ 
8115 - Intpo,to rlc Jl~nda Retido ~ ~·onte 

8.200 - FUMXl rF, GARA~'TIA 

82~0 - Fundo ele R~sarva 

8 •. )XI - Nho FxtGIV'Et 
8,330- Resultado Opcraeiona.1 

01 - t;:xcrddos Anteriores 
02 - E.>.~rddo Atu.o.l" 

14J-.J98,657,74 
J:?.011Sj2.80 

83[,0 - Re,;cr\"a de Re:onliaçio 
doa Bens In;veis 

fi-400-~ 

8410- Ree. p/Conh do F. Aasistenchl 
81,1.0 - Jlec;.,bido P= Conta de $e&ur"O,j 

01 • 0., 5<-,;u....,_,. 0tVCI'"$0S 

02 - lle Scl!"rO$ de Ve{Culos 
O:J- Ch.o Sul Ano_;r!ca 
04 - Ci.ao Int.,rnaoi.ona1 
OS - Cia. At lâ..tica 

8450 - Rec<:"bido p~speoras de! 
Contr•tos 

49-525,95 
J6.CS2.,00 

741-151.,76 
501.~,"19 

~ 

'I'CrAL lXI PASSIVO r • •••• •• , ................. , ... . 

JN~'TlTl·'fO 1m l'RF.VlitxC:IA IÃ'S C:O:\GRfS'>ISI'.O.S 
IF.>IO~STRAÇÃn TIA 0."1.\TA •nocF.rTh E UFSI'E:=..\" 
BALAhCETE ACL'!I(IJLAOO Dt 01,0\ A JO.C6.80 

18.660.410,00 

l4.0f.8.2/jj,OO 
S.OJ2.01S,OO 

1-445-82.!1,1) 

10.7!'..6.034172 
l-34J.003,t..8 

10.070·~~:52.70 
1.920.70$,2.0 

499-894.25" 26.0C6.679,.48 

38-716.060,00 
12-59'.&>3,00 

119-~.oo 

125.162,32 
151-585,99 

ss.z.60.st.r.,oo 

~~ 
12l.-SC9-76S.59 

).100 - DESrESAS llE CIJSl'F.JO 

3113- Ctatif'io:aÇÕQII a Se.rviclore• 
31}1- Serviços de Terceiro• 
Jl'j'O- Despesu Oiveraa~~t 
3180 - lonpostôa e Tu.u 

),200 .- DESPESAS lE TRA~Ê:o;ciAS CCf!lU:~ 

32.80 - Pen.sÕcs & Çontr'ibulnt"ca Obrie;atÓrios 
)2.!11 - PensÕes a Contz-ibuintes f'acu1h.tivoa 
32.82 - Penli<Õca a Denefici;rios 
)2.11)- PetiSÕe.lil a B~nefici,ârios E.lilpeelds 
J2.8!. - Au~ilioa Pecuniários p/Furw:rd 
J2.85 - .Auxilioa Peeuniári.,. de s....a:• do- Vida 
J290- A\lxÜio .., Flln<b Asaiaterw:ial 
.)2:$6 - Deseonto • Co~><:odid.,. 

TarAL DA OllSPESA••••••·••••--••>.•·•••--• 
Superavit Verlr. no per. 01.01 .• J).06o80 

TOt..u. .... -.............. ~~-····--·····--

Bra.ailía-DF., J) de junho de l9BO• 

Sabado la t59S. 

2.0:;8.685,70 
23/.-739,26 
~.128 oo 2.S2.2.552,9ú 

1.881,..101,~5 

1.0fg~J:jl,5! 

170.851,46 
)1.,3!.6,73 

~ 

37•763-5!.6.00 
)4.086.$52.,:;<1 
13o);iO.t"_'8,00 

2.CJ7.1.57,00 
41.-'i72,00 

2iO.ZO-J,OO 
Zo517o6J!l.l1) 

6..60<\ ':"0 

4.000.0C'O,OO 

8!l.Z!6.582,J? 

8:?-~{13.:35.'19 
32·<'11-:>~,2.~0 

121.509.;\XI,59 

~~--~ 
~~IN 

T;c. Cont:ob. CRC n1 2109 - IF 

CPF' nt Ojlll7l91/l.9 

i~( L 
JVIITAOO Jm:.{fu!Ír.WJ LEITE 

Tesoureiro 
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~srnAÇiiO rn. Mt'A "RECEITA § OOSPESA" 
FIECElTAS 

llll - C.•Rt<"i:lhllç~cs See:· Obrig,.tÓrlo• 
Ol - I:a c"aMa>:"a 2.860..000,00 
IJ2..,Do.5(!nado ~ 

1!12 ., Contti,buiçÕea Seg. Facul1;atiYo-
t'l - Da ci'!U\n. hl67'o8z.z,OO 
c;:: - Do s~n;~.63 ~ 

ll! j - C<>n" ril:uicÕ.,a do Pcnsioni•taa 

ll~~ _: ~~::!~~~s;,;~~~~:C~~:"""tvo&o Ca~iaZ64.n;,S9 
('l-- So>,."Ur:.oclo.t. Fat::ulhthos .17•904,00 

13".0- l'o~•,tta d-, J•u·<•W s/Er,pr. f, Rotativo 

t,.:.oo...., ;;:;r;p~.\5 OE rn.~-,:smf..,'CtAS COPRE!>l'l$ 

1!.11 - ContribuiçÕes da Câruora 
l'~- Con~rlbu.lçÕ...s do Sanado 
1!.1"3 -'C"".ontribufçZos do ProdUQn 
1!Z,1- C."">r.trlb. De-""'rnntea do Saldo 

de ll!;rr....r; 
Ot ~ ll•1 <'"..,r.,.r ... 
~'1.!_:.:.. !:o s.;.,\ad<.> 

t.:.-;.'o,,:.;:.:~<!tribui'>Q..s Divcu·aaa 
Ó2 - s.ir..!Ldo - Sub,.,nç:.O 

1.;;>:.0- P~JTA') DTIT.hS . .\S 
1:;1-:> - :.:ull.o.s e Juro• de llora 

13>' ... Cor:lhs~;t ,.js,~• 

T01JJ. DA RECEtTA: ...... ,., ••••• - •• - ...... ~·~•-•• .. •40 

2.$9.216,00 
'933·784,00 

J.15J~602,97 
2J'n,OJ1,99 

2.052.022,10 
141..t.58,80 
180.6')'MO 

6.887.82:2 ,00 
2.2ZZ·SIO,OO 

45•522,00 

53-594,00 

~ 

n.O]S.m,oo 

~ 

~~.:!~~ 

INSTITUTO DE l'REVIDf:NCIA DOS CONGRESSISTAS 

Parecer do Conselho Deliberativo 

o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Con
gressistas, nos termos da competência estabelecida pelo' art. 15, 
item. "d,, da Lei n.O 4.284, de 20 de novembro de 1963, ·tendo pro
cedido ao exame do Balancete Patrimonial e o Demonstrativo da 
Receita e Despesa referentes ao período de 1.0 -1-80 a 31-7-80, e 

Mfs IIE JUXHO DE le80 
DESPESAS 

3ol00 - OOSJ"ESAS 1E OlS!Jih 

3ll3 ~ Crati!iC:'I.çÕea- & So,...idor11• 
313' - Servit<>t de Tcr'ci<'<la 

Jli'O .. IM.-•• DiYei'IIU 

3.200 ~ msl'ESAS ~ 'l'RAt:SFR'I!biCI.O.S ~lrr'ES 

jzSo- Pcn=Õu • Co~tributnt .. a Cbria~tÔdo• 
)281 - p.,~, lfl CaJiltribUtnha Fa~ltatiTOa 
JZ.8Z - PencÕe• .. ee..,nc:iú-io. 
:3283 .. p., ... Õea -. Be"":l"iei;riOI' :E$pe<::iah 
3?85 .. Au;~~.ÍlioG Peeuql;:rio. de Sego dê Vida 
3290 - Aux!lio ~ Fundo A•abtendal 

TOTAL DA DIISPESA·-. •••••••••••••••;<-•••• 
SUpan.rlt Verif"• DO _per. 01-06 ~ )Jo06.,80 

TOt.U.•····················-·--····· .. -· 

171.·121,00 
29·704,:6 

....!:.!atll 

6o954•112,00 
6.)59.~,00 
z.an.555.00 

_37-865,00 
2.~.)2fl.oo 

~ 

lÓoS\.'-ô.JJJ,ÇO 
J,C'Bl,!IJO,I);.\ 

~~~ 

/ ~._· __ _ 

.. ·,. !.Jj.iC-
le'UI'AOO JOOOE rr%J;; ÍEITE 

Teaoureiro 

Demonstrativo da. Receita e Despesa do mês de julho de 1980, ~ 
de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, 
satisfazendo assim as exigências legais. 

Brasi!la, DF, 3 de setembro de 1980. - Deputado Raul Ber
·nardo, Conselheiro - Deputado Ma.w:icio Fru.et, Conselheiro ~ 
Deputado Aldo Fagundes, Conselheiro - Deputado Lidov:ino Fa:n- , 
ton, Conselheiro - Deputado Dario Tavares, Conselheiro - Depu
tado Hugo Napoleão, conselheiro. 



~ .. Setembro de 1980 

7•000- A'UVO 

(-l~l-~ 

7U('I ;"" ll~"""" C/'t<.,·iow;:nto 
712t- ll•n~o &. Br:.sil S/ A 
71 Jl - 1!1~<:0$ C/Cheq.tc4. - 'I'r:t.Niito 
7131 - CaJ :u Ee~ic.1 Fedà,.al 
71 JJ - '"Open ~!<~ri.et" 

7.:00- P.F.~LlZ.hEI, 

:-;ll2 - Dcr.;,.u.,,. B~=.Í:rioiÕ C/Pra:u. Fixo 
:=.u - O..n·dol"es !:1.•·cr•.a 
;:1;- Fundo.;~,. !n•·e•tU!cnto 
::16 - ,\\'Õ.:.S c!o B~nco de> Bl"uil S.A 
'7221 - &-:~.l"~sti:~os Silrlplu 
;::.;:3 - ~~~·. Si<~~teo: • são A,..och.doa 
;;'/):)- n'P~'"• C/-l.plicação E'~<paeid 
T...!.('l- Eo;.r. C/.~).>li"a~âO Eo;paeh.l- F· !lot..tho 
7431- CoMdb. [>(.,....;., Ant!I'Tior"C!• a Roccbcr 

•01 - D.l c:..·.u• 577·64U,4J 
,-,::.- 1» ~""""' 1,7f2,00},ZO 
OJ- \l1Jrl;•tÓ,-(o da tfa:oJo~ ~ 

;-:::5!,- Co.,tri'>• Emre. Atud ~ lleeeber 
02 - On SenaC:r> 

7.'9J- .~Tiro PLill~t·r.n: 

7)10 - J>J>•i ~""'cnt"" e I,.t .. hçn.,. 
7;11 - •:iquina&, ~!t•torcs e Ap&l"e1t.o. 
7317 - Sena L-:~ii•..-1 ~ 

-'1- ~·.,1.,... llh,tÓrl.co 17-~·819 1<;>9 
, 02 - \'.,lor C/Ru...,.lia~ão 9.']6l.4~R.17 
7Jl8 - .\IÓ•·cic e Ctel\$h:l0o11 

T0rAL 00 ATI\'Oio,., ........... • • • .......... uo • .. 

1,100·- RECt'I'!.-\5 TRI!lt'!.ÍI":HS 

1111- Ccr.trl'wiçÕe,;; Se~:• Obrie:atÕrl.o• 
01 - c. c:;.....-. t8.989-S75.oo 
0::- Do Ser~:» 3.01,6.394.00 

1112- Car.tribul.,;Õ<..,;; Sego Faul.llh.tivo. 
ot- ~ c"k..-a. • 7.871.172,00 
02.- Do ~.:!~..l.Co 8.-na.?So.oo 

~~~t : ~:~~~1~~~t :ic~~;~~~ia 
01- .Se~~r.>dos Obrfl:~~Ódct~ J.O'".,!I..~1,43 
02·- s~~ur.:.Jca F.>.""lt"'l i•·coo !()9,112,00 

1226 - Ju:-t>• "'~';"" ~~rl..ct" ~ 
L::Jl - Ju:.,.;. .!c ~.~ .. Hoa Dancarios 

~~.2- ~t.l fruo n-~.... 6.07~.671,6<) 

CJ- Fo-.... r.ç," - ~ 
12)5- Jllf'~s 5/E:.lpr. C/.\f>UCo Er<pccial 
1::.1- Jurus. e., E"I:IJ=r(~ti,.cs SU.ples 

1.0:!2 - .\l"~"~'· 
!2!.3 - Ct.. i .!'"·~·J. ., rarticip:oçÕ.:.~ 

1_>.:!0- itrt~<it~"" ..!<. S..;ura~ 
"tJJO - P.e.~ i ta ele ]uras S/Fnpr. Fundo Rotativo 

1.!.00- 1\t' r:P!. llt "!1:\'.SrF.k!:.''C!AS cxwiE"YS 

r~tl- C• •. ·.,.i:..·~l·,;;.,~ ·<la cã . ., .. ra· 
l~t:- C.• •. td":.ut.~;:;e,. ..!o.> Scn.:~do 
1~LJ- C•.:·~,.~,~~~\~ea do> J>rod~n ~ 
~~~- Ct. .. !•!.l:.ool"X:& O...••u<'.• S..ldo Oi.ariu. 
~l - !li ~'-iro> lo15lo5Cil 0 00 
!:12-0o:o,·.ad" ~ 

!~)- C<;rtrlhui~Üo~ Dhl!r.su 
01 - d::.· . .or.:a - Sut•·cuç:1o 
~- Ser.3d<:>- Sul;•e"-çiio 
03 - Subh:r:çio do !:EX: 

t.:_..x>- r-...-·~:;:~<; õl:õ:\.U.~\S 

t:;;o- ~ .. ltu. o 3urcs de )lor.:a 
O:!;- .S.rl.'rc E.!li.r;ltti;.uu Si11plca 

15):1 - Caoh,,."ães S/Sc,;uros 
1$0- C..tru lle~cltu. Oh·cJ'a:as 

L,J75.ÕX',OO 
1.2so.ooo,oo 
6.}55.000,00 

rorAL O.\ R!rm.t. .................................. . 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Sàbado la~ $7 

lN~;) l")l!IO 1~·: I'I!!;I:'JJ•l:'l~J.\ !Mo \>,l'a;HJ~,.'>I-õi'A:O 

llll.Al\C'T'lT r,\TnTI:t'\TAJ. T·':<"l'l~l~!ll/)\ V ,tl-;,'1<1 

V:JJO.l,Gt,,6t 
JO.OOCI.l()St,04 
lo7l4oll(j~04 

21-744-308.14 
5.coo.ooo.oo 

';JTJlOO.OOO,OO 
th482.J26,J) 

';!1.6'29,68 
91,4.1,'j5,CO 

60.4<J5.5(j0,23 
1.226.505,42 
6.git.16t,97 

984.188.00 

2.J,51 • .)SJ.6J 

~ l22.J2l..SOS,23 

2.721.,00 
168·5~5.88 

215.&:;11.2?8,16 
~ 2:].06<).688.04 

$.000 - I'ASST\'0 

8.100- F.llhih'F.J. 

811J - Grc<.l.:>rc$ p<:>r T'ec~Hc T'arl.o.••cnt&:" 
8114- Cr~clorc: ruv~r"os 
8115- lr:lpa.sto de Renda Retido no. Fonte. 
8llfi - TituJ a. a P~llar - Denaaa S.A 

8.200 - F1NOO !E CARA~'l'IA 

8210 - Fundo de ncserlfa 

S.JXI- liÁ(I F.'<TGfm. 

SXP - Re.11ul t~do Opoorac:iorlal 
01 -"ExerO:icioa Anteriores 14J.J98.657,74 
02- E:r:erc{cto ~tud 40.090.125,1,.7 

8.]1.0- Rescr•·* de! Reualtnçiio do$ 

lle,...:r..oÕvcla 

a.~oo-~ 

84:.0- Rcc<lbidu'por Conta dct Se!t"r05 
01 - Da S<>,G"ro,. Pi••c,..cos i.g.sz:;,95 
(l4- J:lo Segnrc!l de VdculCIS )3.18;),00 
OJ:. ClJI., Sul Anoêriea 1.426.950,61 
04 - Cia. lntcrnadond 545.84t,,~ 
a.:;- cta. Athntiea 5'J?oNl.i8 

8450 - Reccbicl.o p/desl"'lu.s de C"".orotnto. 

2.Qj.!,LJ:;,;·Y 

2J'.'/:.J.,213 
524-~.<;Xl 

10.208.}J],]J 

:<:~.r.-,.,.J3 

1Cl • .'..'le',~;) 

rotAI,. DO PASSIVOI.••••••••""'""''''"'""''"u~ ... ~ 

llraolli-rr-., ::U de julho d,. lg.00, 

7. ' / _; ... 
/1'./' ·

IEPOIAIXI .JaiCE: fl:fAOO U:rrt. 
T-orelra 

l!$TlTUTO 1:$ 11lt\'1li$CIA OOS ca:gn;ssiSrAS 
t:Çl~STRAÇAO DA CO);TA "RECElH E I:ESP!,SA " 
BALA.\CE"JE M:nn.:u..OO lJF. 01.01 A Jl.J7.Bô ' 

16_.593-952 ,00 
6-005-~.40 

lo445.S28,13 

.. 10."]86.034,"72 
1-655-550,53 

12.1/Jl.SÇ>O,lO 
?·179·5~2,!.0 

1,0<\,Bo.J,_.ZS 

45·60r.T23,00 
11;.;162.'8~5.00 

134-7~4.00 

lo27'3o00l,OO 

126.121,)2: 
1"75.020,51 

600,00 

~ 
JoCX:O - llF.S?ESAS CC"PRt!>."TES 

2S.g63.4J9,9J 

301.zu.S3 

11.6.958.8]1 ,55 

J.lOO - OESPESAS DI: CUSTEIO 

3113 - Grdific:o...-Õea .a Servidores 
Jl):) - Scrvi.çOs de T~eiro• 
3170 -- Deapeaa. !H vcru.c 
3180 - ImpoStos e T;~~~u 
3195 - 11onorários Advoc:o.t.fclo" 

J.2QP - IES!"ESAS fJE tru.~·rnÊNC:U.S C(IRACNJI:::S 

,3260- PencÔc!~ a Gontribnintc,. Obrll'.at:..-;.,.. 
J28t- Pcn.:M a C<>nlr!bnlntctc Facull~th·ca E:<· Fun~. 
)28<! - PcniOOs .o. e~n~fi c< ârios • 
J283- Pcr,.Õe$ .a !l.enoliciiirlo>l, Esr..,c\da 
,3284 - Auio I'ccuniârio p{Funcra1 
3285- ""'""" P,.çuni,Úo.io.; <.!e Sego <!e Vldao 
):!90- Auxilio • ., Fundo Au,;llltu, Mial 
JZ96 - DeseQlltcs •'<ln<:e<li dos 

TOl'AL DI. IESPESA ........ ,, . .,, • .,~·-··~··~•• 
Su.per~vit Verl.(. no per. 01.01 a 31.07.80 

roTAL:oo'oooo•oo"'"''.oH•••~~•~••"'-""-

lkasÍlh--!JE'•• Jl de julho de I!/60. 

1.18.}.J)l,Ó~ 

227--m.so 
1J.Ji7,22 
~-%7.1.0 

~ 

l.4-Tfi·•'JI7,~ 
f.().~l;\5,•;.;;,.:6 

15-E':-3.7\'0,00 
2,',5.J,::..<,OU 
:o;z.;o-;;,ro 

3'{.}.,}"•3,:;0 
J.J00.~'7.;;t. 

~ 

f}.,c~,_,.~c...<-· 1 Lílf'IJI'S.'ol(T~TO'.Il':I.J~ " 

I::~-/' 
Tl:f'ITAIXI 'CI~.i~~~T/:f::r:JTE 

'1";, .• C:nt~\"~1• CllC ~Jf'O>- JF 

l:f'I'",;.t·-Q,~lf7l":Jl/t.9 

Tw•'M"'•·il·,, 

1<;>) .. '";·'·''\l,"_li!; 

·: .• - ••• ~•."<:.:;:) 

IC6 ... '1ú3.:-~;;.re 
~(.'.(\_-:".!:;..~ 

~-=~~::.:::~-;~~ 
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í'f"''M!"Tll'w·.\0 1'1 \1\',J' "r.r.rrrn r. llF,o;rF.N' 

h r c: F. 'I -r .o. s 

1 .OCO - IUtE!TAS COMt\TES 

; I lo'\ 1P11'1 1 'lffll. 

i 11 i. - C<l:·t.-Lbuiço~:o Sei:• Obr:LgatÕdos" 

g = i.:~!~~ . 2--~~:::~ 
1112 -ContribuiçÕes Scg. Fa<:Ult&tivoA 

01- o.. c'ir..ara • 1.22J..S'.Z~OO 
02- D<> Senado l.J2l.ll\{.,00 

lHJ- C"••..tribuiç~cs de Pcn•ioni•!u 
!li:.- ("-":\'rlbutço~.S f'/Cor>plo Carcno:i:o 

t'l- s~~"~a..:~ t'tri;;at~rios ~-135.59 
C2 - s.,_ .. no::•,. t"acult.o.tiva• zo.n::o.oo 

:.:~_...,_ :nn:IT.\ PXr!m~~-IAL 

1.0:':1<; - Ju"""' S/E.-.pr. C/llptic. E$pcciai 
1:.~ t - Juro;, de E.,r,.,.~~tl,..o:o Sllnples 
12'.:! - Al•,s;.•;,i.s 

:. ~·:J - :;.;:;:_•_S IT ~<:"~1170S CI"E'R.It":!O':A!S 

;·<..;: ~ R•· ~~t~, .ic Ju,-.:.c. F/&•;>r. Funil:> !lotatlvo 

\..~oo- pEf:;r; ~.s !lE T~.\'.<;r~t.r.r.~.s r.onnn-rt:S 

l:lt ~ Co•trn ... tç<.es d~ c:i .... ,.... 
1 '12 - C<.·.ui b\ll~::;<:!l ~" Scn.o&> 
\~ 13 - e:.·.trilo\lii'N-~ do Prod&&en 
t..õ..J ... C.·-·.trH,yf~;;,.., Decor. Saldo Diârh.a 

c::. ... DQs(.,,.,oo 
1.;..:1 ... Cot:t:-ibJto;Õc,., Dh·erna 

t'3 ... Su!<·. er.~io <lo ~!EC 

:~:.::.-- llulla,.; e 1,....,,. de Mor1. 
~'::! .. S<•bre E•;;ro Si1:1~les 
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ATAS DAS COMISSÕES 

COMXSSAO PARLA!VIENTAR DE INQill:RITO 

(Resolu~ão n.• 69/78) 

12.• REUNIAO, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 1979 

As dez horas do dia dezessete de maio de mil novecentos e 
setenta e nove, na Sala "Rui Barbosa", presen-tes os Srs. Senadores 
Ita.mar Franeo (Presidente), Milton Cabral (Relator), Jutahy Ma
galhães, Passos Pôrto e -·Dirceu Oa,rdoso, reúne-se a Camisão Par
lamentar de- Inquérito criada pela Resolução n.o 69, de 1978, para 
inv,est!gar denúncias ,formuladas pela revlsta "DER SPIEGEL", da 
Alemanha, sobre a execução do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. 

Deixam de compar:ecer, por motivo justüicado, os Srs. Sena
dor.es r.:enoir Vargas, Alberto Silva e 1Roberto 'Satumino. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião ante:t;ior que, logo 
após, é dada como aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abe-rtos 
os trabalhos. Em seguida ao juramento de praxe, prestado !pelo 
Professor Mário Schenbe~g. Físico Nuclear, o Sr. -Presidente con
cede .a palavra ao 'Depoente que procede a leitura de sua exposição~ 
intel'lfertdo, no decorl'ier da leitura, pelos Srs. Membros d·a comissão. 

Na fase !nterpelatórla, usam da pala.vra, pela ordem de !nscr!
ção, os Srs. Senadores José IRlcha, Dirceu Cardoso, IJutahy Maga
lhães e, finalmente, o Sr. Relator, Senador •Milton C"bral. 

Finalmente, o Sr. Presidente agradece a presença .do Depo.ente, 
ProfesSor Mário Schenberg e determina que, as· notã.s '--:tã'quigráfi
cas, tão logo traduzidas e revisadas, sej-am :publicadas,· em anexo, 
à presente Ata, ,convocando a Comissão para uma reunião, amanhã, 
dia 18, à.s 10! 00 horas, quando será OUVidO O Professor OScar Sa!la, 
Diretor do CNPq. 

Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião, e, para 
constar, eu, Cle!de Maria Barbosa Ferreira Cruz, Asistente da 
Comissão, lavrei a ,presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Sr. ·Presidente e irá .à p-ublicação. 

ANEXO A ATA DA 12~ REUNIJI.O DA COMISSJI.O l'AR
LAMENTAR DE INQUÉRITO CRIADA PELA RESOLUÇ.JI.O 
N9 69, DE 1978, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 1979, 
DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO PROFESSOR 
MARIO SCHENBERG, FfSICO NUCLEAR, QUE SE PUBLI
CA COM A EVIDA AUTORIZAC.JI.O DO SR. PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. -

PRESIDENTE: SENADOR ITAM,A.R FRANCO 
RELATOR: SENADOR MILTON CABRAL 
iNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRAFICO DA 

REUNIJI.O. . 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Declaro abertos os 
nossos trabalhos. 

Inicialmente, gostaria de comunicar ·ao Pl.-ofessor IMário Schen
be.rg que se realiza, neste .in.stante, uma sessão do Congn>sso Nacio
nal para a discussão e votação da chamada Emenda Senador 
Franco Montoro, razão pela qual. alguns Senadores se encontram 
naquele plenário e, ao mesmo tempo, a Presidência pede desculpas 
a V. s.• pelo atraso na abertura desta reunião. 

SOlicito 'ao PJX:lfessor Má·rto SChenberg que preste o compro
misso de praxe. 

O SR. MMUO SCH!EJNBIERG (Un!versida<le de São Paulo. !Pres
ta o seguinte juramento.) -Juro, como dever de consciên.ci.a;o dizer 
toda a verdade, nada omitindo do que seja do meu conhecime-nto 
sobre qua:fsquer fatos relacionados eom a inv.estigação a cargo des
ta COmissão Parlamentar de Inquérito, quer quanto à.s supostas 
irregularidades tornadas JPúlblic-as pela Imprensa nacional ou es
trangeixa, quer quanto à concepção e implantação do Programa 
Nuclear sob exame. 

O SR. PIRESIDENTE (Itamar Franco) - Tem a palav"a o Pro
fessor Mário Schenberg, para a sua eJq>Os1ção. 

O SR. MARIO SCHENiBERG (Universidade de São Paulo -
Sr. Presidente e Srs. Membros desta CPI, queria inicialmente me 
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descu::par .por não ter podido ·apresentar um tr.abalho mais elabo
rado, mas, infelizmente, fui avisado apenas com três dias de ante
cedência. Então, ·escrevi um roteiro que não vai toc.ar, natural
mente, ·em tod·as essas questões que talv.ez seria -necessário discutir. 
Vou me ater mais a uma linha geral da politica nuclear, que me 
parece ser a coisa mais importante. 

Acho que o problema mais sério que agora está acontecendo 
com o Programa Nuclear Brasileiro, ou mesmo com o Programa 
Energético Brasileiro, é a falta de uma politica geral bem estabe
leCida e bem clara. De modo, que farei as observações que me 
parecem oportunas, e são de minha competência, sobre esse assun
to, sendo ·que, no caso da .energia nuclear, já tenho uma -experiên
ci-a >de quase quarenta anos, aliás, posso dizer que, desde os pri
meiros passos, eu •estava trabalb:ando em Paris, no Oollêge de 
France, quando ,chegaram as notícias da Alemanha de que Hahh 
e Strassmann, físicos alemães, tinham conseguido produzir a fissão 
do Urâtúo 235. Depo~ esses resultados foram confirmados. Então, 
o ·Professor Federic Joliot Curie - que er,a ,a mai_or autoridade em 
Flsica Nuclear na França, naquele momento, e que posteriormente, 
após a Guerra, foi comissário da energia a:tõmica no Governo do 
G.eneral •De Gaulle - imediatam•ente nos reuniu -na sala de semi
nários e Ms explicou toda a 'gravidade daquela descoberta, prlnci
lpalmente porque naquele momento já era mais ou menos certo 
-que a Guerra estava para começar, .mostrando? inclusive, as graves 
Implicações militares que essa d-escoberta traria. 

Desde aquela ocasião, .pude acompanhar o desenvolvimento e, 
talvez, alguns dos Senhores estranharão no meu texto que eu dê 
excessiva ênfase a algumas questões militares. iMas, é que não se 
pode, ,para compreender o desenvolvimento da energia atômica, 
separar o problema mHitar do puramente económico, porque, desde. 
o :começo, as duas coisas .e3tiveram de tal modo misturadas que 
não é possív·el entender mesmo. 

Assim, no texto ,que vou passar a ler há uma certa ênfaSe, 
deliberada, 1que acho importante, inclusive, para que se .compreenda 
o que é militar e o qu;e não· o é. Porque -aqui no Brasil, inclusive, 
uma das confusões ·que se tem feito é a de :se supor que seja uma 
questão militar o que é uma mera questão econômic:a. Dai se 
adotam medidas de segurança, são >Consideradas como de segurança 
na-cional, com earáter secreto etc., coisas •que rr1ão devem ·ter esse 
c ará ter, pois o Programa 1Energético não deve ser secreto,; ele deve 
ser a coisa mals pública pos.sív€!1. Seria até ideal .que todos os bra
sileiros conhecessem qual era o P.r.ograma Enei-gético Brasileiro 
para poderem, inclusive, cooperar na sua realizaçã-o. 

Um programa ener.gétlco nacional nunca 1pode ser secreto, bas
ta Yermos, por exemplo, o caso dos Estados Unidos neste ~pecto, 
em que há um programa ,energético apresentado pelo Rresidente 
Carter e en.·viad"O ao 00-ng:resso, programa esse que está sendo dis
cutido por todo o ~undo. Nos Estados Unidos, muitos estão a !avor, 
talvez m:ais estejam. contra, mas, enfim, o programa está sendo 
amplamente discutido. E tem que ser, porque exatamente um pro
grama energético tooa ,em cada um, ·a começar pelo corte de g-aso
lina e outras medldas dessa natureza que entram na vida cotidiana 
do '!>als. 

Portanto, é preciso que todos se convençam do acerto do 
Programa ·Energ-ético para aceitá-lo, <bem como os sacrifícios que 
ele possa acarretar .também. E, no ,caso de se achar ·que está errado, 
também protestar, para que o Programa sej ~ ... 

'Então, iP"""? a ler o texto que elaoorel. .. 
O SR. Dl!RiOEU CARIDOSO (.Fora do microfone.) - V. s.• disse 

'tpar,a que o Programa seja .. :", e não concluiu a frase. 
O SR. MARIO SOHENBElRG (Universidade de São Paulo) -

Sim, os que protestam o fazem oom a esperança de co-ntribuir 
.:para -a modificação do Programa, não é isso? 

A mim me pareceu evidente que quem está protestando o está 
por não ser de acordo e, portanto, deseja. que o Programa sofra 
alguma modificação. 

iP.asso a ler o texto, e farei alguns comentários. 
Desde o inicio, o aproveitamento da energia nuclear ficou 

fortemente ligado a trem-endas injunções militares, qu-e continua.
illanl a pesar até o momento atual. COmo é do conhecimento &'era!, 
os estudos sobre as aplicações 1bélica.s da energia nuclear começa
ram na Alemanha Nazista, na União SOviética e, pouco depois, nos 
Estados Unidos, que furnm os únicos com a possibilidade <!>e con
centrar, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, os enormes 
r.ecursos de todos os tipos necessários_para a produçlé.o ~ primei
ras ··bombas nuc.leares. 

Poucos <anos depois de terminada a Gue.r.ra, a União Sovãética 
conseguiu com rapidez surpreendente produzir _também armas 
nucleares. Em conseqüência .. da sua derrota militar, a !Alemanha 
foi dividida, sendo impedida de construir armas nucleares tanto 
na parte Ocid-ental como na Oriental. Houvp, também, a ;proibição 
-da construção de outros tipos d~, armas, cunw os misseis. 

Nos últimos lO anos, a possibilidade do rearmamento nuclear 
da Alemanha Ocidental começou a despertar .preocupações em to
dos os pabes da Europa, e também nos Estados Unidos, ante a 
extr:a'Qrdinárla pujança económica, industrial e militar da Alema
nha Ocidental, já agora a maior potência militar da. Europa Oci
dentaL Nesses anos, vem sendo cliscutida a pO·ssibilidade de a 
Alemanha Ocid,ental contornar as proibições do Tratado de Paz, 
construindo fora das suas fronteiras as armas proibidas e reali
zando experiências com as mesma.s. Isso seria a r·epetição do que 
já ocorrera após a Primeira Guerra Mundial com a a.:viação e os 
tanques, proibidos à ,Alemanha pelos tratados daquela :época. 

Parece impr_ovável que o atual governõ da Alemanha Ocidental 
tenha planos r:evanchistas, como ,não os tinha a República de 
Weimar, infelizmente sucedida pelo militarismo nazista,- qu:e apro
veitou, porém, as experiências feit-as fora das .fronteiras :alemãs 
pelo Estado Maior Alemão durante a Repúblir:a d_e Weimar. Notí
cias referentes falavam de ·experiências .alemãs com 'mísseis num 
campo secreto do. Zair-e, antigo COngo.- Hã motivos para se crer 
em pesqu~ nuclearres conjuntas da Alemanha Ocidental com a 
A:frlca do Sul. Pairam internacionalmente dúvidas sobre as ver
dadeiras intenções politico-militar"-' da penetração nuclear da 
Alemanha Ocidental na América Latina. 

Pesquisas milita.res levaram ao desenv-o~vim-ento dos re-atares 
nucle-ares •baseados sobre a flssão do Urânio 235, e também à co-ns
trução das gigantescas instalações para o enriquecimento do Urâ
nio 235 pelo processo da difusão gasosa, que deram aos Estados 
Unidos e à União Soviética o domínio do fornecimento do urânio 
enriquecido para as aplicações p-a_cíficas. 1Essa situação é sem 
dúvida, uma das causas principais do interesse que as duas Super
potências continuam manifestando pela produção de -energia pela 
fissão nuclear. Fissão nuclear, ,recordo aqui, é o tipo de processo 
que se usa nesses reatares que devem ser instalados a:qui no 
Bras H. 

Durante muitos anos os Estados Unidos v,end.eram urânio en
riquecido abaixo do preço de ·custo real para incentivar .as suas 
aplicações pacificas. A mudança dessa .política foi uma das causas 
do aumento brutal do preço do urânio enriquecido durante os últi
mos anos, que veio tornar gravosa a produção de e:letricidade por 
meio de reatores, relativamente a muitas formas de pro-dução, em 
particrular a hidrelétrica. 

E&se é um fato de grande importância pois houvoe mudança 
muito grande da situação em relação à produção de energia elé
trica para reatroes, exatamente de alguns anos para cá, que foi 
o per~d'o ~m que o preço do urânio enriquecido subiu tremenda
mente, em quatro an'OS o preço do urânio enriquecido subiu umas 
cinco vezes. Então se deu uma inversão da situação, quer dizer, a 
energia nuclear elétrica que se esp·erava fosse mals 'barata do que 
a ene,rgia hidrelétrica acabou se tornando mais cara, em grande 
parte, por causa também do aumento do preço do urânio e tam
bém do pr-eço de outros materiais. Isto deu, então, uma vantagem 
à energia hidrelétrica. Aliás, esta confusão vem atrapalhando, a. 
bastante tempo, .todo o progi'Iama hidrelétrlco brasileiro. Vou depois 
discutir este ponto com mais detalhes, agora estou apenas pondo 
as linhas gerais. 

Logo depois da produção das bombas atómicas passou-se à das 
chamadas bombas de hidrogênio, em que já intervém um principio 
diferente de produção d-e energia: a fusão nuclear. Ao passo que 
a passagem da bomba ;atómica de .1945 ao reator nuclear de flssão 
foi bastante fácil, :tend-o sido rea:aza:da em poucos anos, o mesmo 
não se dá com o aproveirtamento industrial da fusão nuclear, qu& 
poclerã ser feito dentro de algumas décadas, talvez no começo do 
Século XXI. 

A demora de algumas décadas no advento da era da fusão 
nuclear pode ser até favorável para o Brasil, que não tem neces
sidade urgente de qualquer espécie de energia nuclear, porque 
nossas reservas hidrelétricas bastarão para atender nossas neces
sidades de eletricidade nos próximos trinta anos. Essa demora 
permitira a aquisição das complexas técnicas da produção de 
energia por fusão nuclear, enquanto ainda livres de patentes, 
porque aí é preciso distinguir, há uma certa fase da pesquisa. 
em que os resultados não estão ainda submetidos a patentes de
pois quando eles são .submetidos a patentes a coisa muda de as
pecto, é preciso pagar por qualquer coisa. Então haveria uma 
·vantagem que o Brasil aproveitasse bem esta fase inicial de desen
volvimento da energia de fusãQ para ir adquirindo conhecimento 
ou mesmo patente, sem ficar esperando que outros adquiram 
antes. 

O desenvolvimento da tecnologia da fusão nuclear poderá 
permitir pela primeira vez a produção da energia nuclear. em 
quantidades praticamente ilimitadas, sem os terríveis e não re
solvidos problemas do lixo atómico. e outros, que ocorrem com 
os atuais reatores nucleares. Quer dizer, todos os reatares basea
dos sobre o processo da fissão nuclear, não só os atuais como os 
chamados regeneradores que ainda não estão em funcion.amento 



4600 Sábado 13 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Setembro de 1980 

industrial, todos esses tipos de reatares que são baseados sobre 
a fissão do átomo do urãnio, de outros átomos, esses reatares 
apresentam os mesmos problemas difíceis, de lixo atômico, d,e plu
tónio etc. ao passo que esses reatores, baseados no processo da 
chamada bomba de hidrogênio esses reatores não teriam esses 
problemas, e além disso, teriam outra vantagem: a matéria-pri
ma deles seria praticamente inesgotável, porque seria baseado 
em água, em hidróxido de hidrogênio, e seria extraído da água do 
mar, e a quantidade é praticamente ilimitada. E ao mesmo tempo 
não produziriam o lixo atómico que é um problema insolúvel 
ate agora, e praticamente não será nunca resolvido. 

Nos reatares de fusão a fonte de combustível seria a água 
extremamente abundante. 

A atual tecnologia de reatares v-ai-se tornando rapidamente 
obsoleta, sobretudq agora que o acide_n_te da central nuclear de 
Thre·e Mlle Island revelou faltas básicas de segurança dos rea
tares de fis.são nuclear resfriados à água. Eu quero aqui recordar 
que a Comissão Reguladora Nacional - RNC, dos Estados Unidos, 
declarou hâ pouco tempo que dos 72 reatares que estão em 
funcionamento nos Estados Unidos, só um é segura, isto quer 
dizer, relativamente seguro, que é resfriado a ar, e não à água. 
Ao passo que os outros 71 resfriados a água estão todos sujeitos 
a este tipo de acidente que aconteceu em Three Mile Island, e 
outros acidentes talvez, não é? Aliás os ingleses já haviam, há 
tempo, chamado a atenção sobre isto que o reatDr restriado a 
gás era muito mais seguro do que o reatar resfriado a água. Por 
outro lado, há, também, esses reatares que se baseiam na fusão 
do urânio 235 e não pode realmente produzir uma quantidade 
muito grande de energia porque o urânio 235 é uma sbbstãncia 
bastante rara. Ele aparece no urânio natural em menos de um 
por cento, 0,7%, o urânio natural é constituído por urânio 235. 
De modo, que :Se fizesse a combustão d!= todo o urânio 235 que 
existe no mundo, isso produziria meno.s energia, do que a energia 
que se pode obter do petróleo.· De maneira que não se pode espe
rar realmente que esses ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Essa conclusão última sua ... 
O SR. MARIO SHENBERG ~ Não~ essa: conclusão já foi re

conhecida há bastante tempo ... 
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não, eu só quero ouvir. 
O SR. N!ARIO SHENBERG - Sim, é o seguinte: é que não se 

pode nunca esperar uma quantidade muito grande de energia 
produzida a partir do urânio 23_5, porqtie é uma substância bas
tante rara, não é muito grande a quantidad•e e urânio 235 que 
existe no mundo. De modo que mesmo que todo esse urânio 235 

. fosse utilizado para pro_duzir energia isso, ainda, daria menos 
energia do que o petróleo que existe, quer dizer, não é uma fonte, 
portanto, colossal, é com essa tecnologia de reatares .em coisa de 
pouco tempo estaria esgotado o urânio_ 235, como realmente em 

· pouco t•empo poderão estar esgotadas as reservas de petróleo, 
também. Bom, pouco tempo não quer dizer um ano ou dois, mas 
pode ser vinte ou trinta anos, prazo dessa ordem. A não ser que 
.sejam descobertas novas reservas de petróleo que é mais fácil 
do que sejam descobertas grandes reservas de urânio enriquecido. 

A conclusão é que se nós quisennos grande quantidade de 
· energia nuclear, não pode ser obtida por esse tipo de reatares 

do acordo nuclear, teria que ser obtido outro por melo de rea
tares regeneradores que ainda não estão em tecnologia industrial, 
mas poderiam estar dentro de uma década, talvez, ou então, por 
reatares de fusão que só estarão em funcionamento industrial 
presumivelmente dentro de uns trinta ou quarenta anós. Mas, esta 
tecnologia ind~strial val-se tornar rapidamente obsoleta, agora, 
por outro lado, com os reatores de regeneradores se poderia além 
do urânio se utilizar o tório, porque aqui para o Brasil, por exem
plo, de um modo geral, o tório é muito mais abundante do que 
o urânio 235, isso aumentaria muito o seu custo, além disso, o 
reatar regenerador permite fazer e utilizar, também, o urânio 235 
ou o 238 que é não só o 235, que é 140 vezes mais abundante, 
quer dizer, aumenta enormemente a disponibilidade de energia 
nuclear com a técnica dos reatares, porém, os perigos aumentam, 
os perigos com plutónio e com outros elementos são ainda maiores 
com os reatares regeneradores do que com ·as reatares atuais. 

Que-r dizer, em conclusão, a energia nuclear que pode ter 
um grande futuro é só a energia nuclear de fusão, o que vai levar 
certamente tempo para .se conseguir. Mas, isso para o Brasil, como 
eu já disse, não é •ruim, porque o Brasil não tem urgência de 
energia nuclear, temos reservas imensas de energia hidrelétrica 
que permite perfeitamente atender as nossas necessidades de ele
tricidade, pelo menos, até o ano 2000, agora já estão dizendo 
que vai girar até além do ano 2.000, porque a avaliação das nossas 
reservas de energia hidrelétricas está aumentando de ano para 
ano, isso é natural, porque os primeiros cálculos levavam em conta 
só os rios grandes e, paulatinamente se vai levando em conta 
outros rios menores, de maneir_a que, por enquanto, os rios me-

nores não foram avaliados, mas é possível que haja uma quan
tidade grande de energia que possa ser obtida dos rios menores 
também. 

De modo que as estimativas do nosso potencial hidrelétrlco, 
estão continuamente au:rn,entando, a própria ELETROBRAS está 
revendo para chila as suas avaliações. Não faz muito tempo que 
se avaliava em 100 milhões de kw, mas agora já se avalia em 
200 milhões de kw, quer dizer, já dobrou, praticamente, a esti
mativa do nosso potencial hidrelétrico e eu acredito que vá au-
mentar mais ainda. ' 

Quer dizer, não temos nenhum grande problema de energia 
elétrica à nossa frente, esse é um ponto importante que é preciso 
levar em conta. Acho que o Brasil é um dos paises do mundo· 
que tem menos problema de energia, não é dos que têm mais, 
acho que é dos que têm menos, podemos ver se há algum outro 
país do mundo que tenha tanta -energia hidrelétrica utilizável 
como o Brasil. Dizem que o potencial hidrelétrico brasileiro só 
pode ser comparado com o da Rússia e da China. que são paises 
que tem um_ território maior do que o território brasileiro. Mas 
não sei se realm·ente a energia hidrelétrica desses países é tão 
acessível quanto a do Brasil, sobretudp a da União Soviética:, que 
tem aqueles rios gelados da Sibéria. Não sei se é tão fácil de extrair 
essa energia hidrelétrica. 11: capaz de o Brasil ser o país que tem 
o _maior potencial efetivo de energia hidrelétrica que possa ser 
utilizado praticamente. 

Além do mais, temos reservas de carvão ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO ('MDB - ES) - Professor, uma 
companhia paulista que está fazendo um estudo no Amazonas, 
agora, verificou no Xingu a possibilidade de uma hidrelétrica 
com maior pot-encial do que a própria Italpu. Viajei, oca:;ionalmen
te,. em um avião com o Diretor dessa companhia, e ele me disse 
que os cálculos já prevêem 10 _milhões de kw, não e propriamente 
n9 Xingu e sim em um de seus afluentes. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Acredito. Jl: que não houve, 
reahnente, medidas precisas para essas coisas, foram estimativas 
e provavelmente_ o potencial é bem maior do que o que se supõe. 
De qualquer _maneira, uma coisa já está clara n-o momento atual, 
e que não estava muito _clara, ao menos para mim, até 1977, 
quando foi realizado o Simpósio Nacional de Energia, no Rio de 
J"aneiro e que foi muito importante porque participaram pessoas 
de vários setores, da energia elétrica, carvão, enfim, especialistas 
de e_nergia nuclear, industriais, etc., e, finalmente ai se teve pela 
primeira vez uma idéia de qual era o l'roblema brasileiro _real, 
mas isso foi só no fim de 1977 . 

Na époCa em que foi assinado o acordo nuclear não haVia 
clareza sobre este _assunto, ninguém estava com as idéias muito 
claras sobre o potencial energético brasileiro, quer dizer, se sabia 
que era grande mas não havia uma clareza maior sobre esse as
sunto, agora é·que está se começando a ver o problema eom maiór 
claveza mas, só depois de muito debate. Mas, esse debate só foi 
possível quando se pôde discutir, porque em 1977 é que se tornou 
possível o começo da discussão, se a mesma tivesse começado 
antes, possivelmente antes disso ter-se-ia ch-egado a um escla
recimento melhor, quer dizer, os próprios problemas tecnológiCos 
aqui no Brasil não podiam ser esclarecidos pela lmpossibilldàde 
da discussão, sobretudo, tudo que tangia à energia nuclear era 
transformado em uma questão de segurança nacional, não se po
dia discutir esse proble~a. Mas acho que se era uma questão de 
segurança nacional ai é que deveria ser discutido. Era um pro
blema importante que se precisava conhecer e sem discussão não 
se pode conhecer um problema, só discutindo com várias pessoas 
dando sua contribuição e foi o que aconteceu a partir .do Simpósio 
realizado em 1977~ depois, o ano passado, um congresso de energia 
no Rio de Janeiro que foi, extremamente importante que con
firmou o que se tinha dito em 1977, mas juntou novos dados e 
a questão fol mais aprofundada. 

Agora, há também um outro ponto que é muito importante, 
é que o Brasil além das hidrelétricas tem uma reserva de carYão 
que não é nada- desprezível, o carvão do Sul, se avalia que pode 
fornecer uns 2·5 milhões de kw, o que é mais de 10% do poten
cial hidrelétrico, portanto, é uma coisa bastante importante, tam
bém, sem contar outras fontes e aí, naturalmente, essas fontes 
co;mo o álcool, metanol, etc. essas são particularmente importan
tes porque podem fornecer não só energia como também combus
tível, porque o problema do combustível não é o mesmo que o 
problema do combustível, porque uma coisa é produzir energia 
hidrelétrica e outra coisa é produzir combustível que possa ser 
usada em veiculas. A energia nuclear, por exemplo, não pode ser 
usada em automóveis, poderia ser usada em navios, mas não em 
automóveis, ao passo ___ que a energia do álcool, metanol, etc., pode 
ser usada nos mesmos. Então, aí, o Brasil tem um potencial muito 
grande de energia da biomassa. 
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Agora, há uma outra forma de energia que atualmente pode 
ser utilizada em muitos casos. de uma forma competitiva com a 
energia nuclear que é a energia .:solar. Por enquanto, a energia so
lar não pode ser utilizada para fornecer eletricidade, em grande 
quantidade, para a indústria, é preciso baratear uma série de 
coisas para que ela possa produzir eletricidade, mas ela já está 
sendo competitiva com a energia nuclear em muita coisa, aqueci
mento de água, e várias coisas assim, sobretudo nas regiões que 
São multo ensolaradas e ai, novamente, o Brasil é um País pri
legiado, porque é eminentemente ensolarado, sobretudo, em re
giões como o Norc;leste _ que tem praticamente sol o ano inteiro, 
sobretudo porque chove pouco, de modo que tem .sol quase sempre, 
então a energia solar pode-se tornar, também, daqui até o ano 
2.000, uma fonte talvez tão importante quanto a energia nuclear 
ou até mais, porque a energia solar é energia nuclear também, só 
que é energia nuclear produzida dentro do sol, que nos chega até 
em condições tais que chega a vantagens e não chega a desvan
tagens porque não faz poluição nenhuma, chega só a luz, mas é 
energia nuclear produzida dentro do sol. 

De modo que acho que não cabe nenhum pessimismo quanto à 
situação energética brasileira, qualquer pessimismo é completa
mente descabível. Agora. temos que examinar, o acordo nuclear 
que foi assinado em condições históricas desfavoráveis, digamos 
assim, em que as condições económicas da produção da energia 
nuclear de fissão estavam se transformançlo rapidamente, e se 
transformando para pior porque estava aumentando muito o preço 
de produção, o resultado é que enquanto havia expectativa de 
que Os reatares permitissem obter energia elétrica mais barata 
do que a energia hidrelétrica, agora é ao contrário, a energia 
hidrelétrica é de duas a três vezes mais barata do que a ener

- gia produzida pelo reatar de Angra. 
Aliás, há um relatório muito importante, feito pelo Congresso 

norte-americano o ano passado, dos custos da energia nuclear. É 
exatamente dedicado a esse problema. É um relatório muito bem 
feito e mostra exatamente que a energia nuclear estava se tor
nando gravosa, pois é uma forma de -energia que estava saindo 
tão cara - além de ter uma .sér.!,e de problemas que trazem peri
gos muito grandes - e o Congresso norte-americano estava extre
mamente céptico em relação -ao Programa de Desenvolvimento do 
1eatar, nos Estados Unidos. Aliás, a situação em relação ao reatar, 
nos Estados Unidos, está mudando muito rapidamente, É prová
vel que dentro de pouco tempo, seja proibida a instalação de novos 
reatares nos Estados Unidos; pelo menos. essa é a promessa que 
acaba de ser feita por Jerry Brown, que é candidato pelo Partido 
Democrata e Governador da Califórnia. Em um comício imenso 
que houve em Washington, há pouco tempo, o Sr. Jerry Brown 
-disse ser contrário a que fossem fechadas usinas nucleares que 
€stivessem em funcionamento, mas que estaria plenamente de 
acordo em que fosse tproibida a Instalação de novas us~nas nuclea
res. Esse .era o ponto de vista dele ,que é uma das figuras politicas 
de maior futuro, nos Estados Uliidos, e já está tomando essa posi
ção. 

Aliás, na Alemanha, isso está acontecendo há bastante tempo 
e a oferta do Acordo Nuclear ao Brasil foi baseada, em grande 
parte, na resistência da opinião pública alemã contra o Programa 
Nuclear alemão, resistência essa que impediu a instal-ação 'de novos 
reatares na Alemanha e, em muitos casos. levou até a suspensão 
de obras já iniciadas, ele. 

Diante dessa resistência da opinião pública, o Governo alemão 
se viu forçado, já há vários anos, a reduzir o seu Programa Nu
clear. Aí, aquele consórcio de 300 iRdústrias que participam do 
Progratna Nuclear Rlemão, viu-se em perigo de ter que demit,\r 
250 mil operários. Foi oferecido o Acordo Nuclear -b:t.,a.sileiro e, por 
cálculos feitos na Europa, isso permitiria obter trabalho para 40 
mil operãr.!.os alemães durante 10 anos. Quer dizer, a oferta do 
Acordo Nuclear ao Brasil visou resolver esse problema que já i!:Sta
va se ·colocando dentro da Alemanha: a resistência ao Programa 
Nuclear dentro da própria- Alemanha. 

Isso, sem contar que em outros países da Europa, a coisa foi 
mais longe. Por exemplo, na Austria, houve um ·caso de um reatar 
que havia sido construído p·erto de Viena; estava para ser instalado, 
mas dia-nte da resistência da opinião pública, foi feito um plebis
cito, cujo resultado levou a suspensão. O Governo perdeu o ple
biscito e o reatar não foi instalado. 

Na Suíça, também foi feito um plebiscito 'Para reatares, em 
fevereiro. Houve a ·diferença de 1% favorável aos reatares - mas, 
isso, em fevereiro, porque se fosse feito agora, dar,ia um resultado 
muito diferente e certamente proibiriam reatares na Suíça. 

A Suécia vai fazer, agora, um plebiscito_ sobre reatares; se o 
povo quer ou não a instalação de n~os reatares ou se quer que os 
antigos funcionem, etc. A coisa está nesse ponto, em muitos países 
do mundo. 

Realmente, os perigos são muito grandes. O perigo não é só 
do pequeno acidente. O que causou pânico, na Alemanha, foi um 

estudo que o próprio Governo alemão mandou fazer sobre os pe
rigos em tempo d·e guerra. A firma encarregada desse trabalho 
demorou multo para entregar o relatório; depois que o entregou: 
o Gov·erno alemão recusou-se a publicá-lo. Os ecologii.stas alemães 
foram à justiça, e nem lá, o relatório foi apresentado. Mas um eco
logista conseguiu timr uma cópia desse relatório e o mesmo dizia 
que, em tempo de guerra, se aquela usina fosse bombardeada, 
poderiam morrer 22 milhões de pessoas na Alemanha, sem contar os 
efeitos daquele bombarde.!o se fariam sentir da Holanda até a 
Suíça. 

Esse é _um problema gravíssimo, porque mesmo o r_eator que já 
não está mais em funcionamento - e existem, pelo mundo afora. 
muitos reatares que_ não estão mais em funcionamento, porque 
a vida de um reator não é muitoJonga. Ele pode funciOnar durante 
20 anos, mas, depois de 20 anos, ele já está completam·ente enve
nenado pela radiotlativldade e não pode mais ser utilizado. 

Ora, rião se sabe até agora, o que fazer com um reãtor desses, 
e o que tem sido feito - já existem vários deles; na Inglaterra, 
por exemplo, que foi um dos primeiros países onde se instalaram 
reatores, os mesmos foram simplesmente recobertos de terra; no 
lugar mesmo em que eles estavam, foram recobertos de terra, mas 
isso não diminui. absolutamnte o perigo em tempo de guerra. por
que se aquele monte de terra for bombardeado, aquel-a radiotlvidade, 
mesmo do reatar parado, espalha do mesmo jeito e dura milhares 
e milhares de anos. O perigo é tremendo. M,esmo com o reat.or não 
funcionando mais, o perigo de bombardeio eXiste. Nós tem-98 que
pensar sobre lisso aqui no Brasil. Digamos que .o_ Brasil se visse 
envolvido em um conflito - o Brasil ou qualquer Pais - qual seria 
o alvo preferencial para um bombardeio? Claro que seria uma 
instalação de reatar-es. 

Imaginem que Angra estã situada em um ponto eqüfdlstante 
---- por isso é que foi escolhida - de São Paulo, R.l,.o de Janeiro e 
Belo Horizonte, para encurtar linha de transmissão elétrica -
Eqüidistante, perto, A maior parte da zona industrial, da zona mais 
populosa do Brasil, está dentro do raio de 800 km em torno de 
Angra, que é o ra.~o de perigo. Não de um pequeno acidente que 
possa haver em um reatar, mas ·e um bombardeio? 

-Seria colocar o Brasil completamente fora de campo, bombar
dear e atingir São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, pegar 
todo o Estado do Rio, todo o Estado de São Paulo e todo o Estado 
de Minas - pegar toda essa região seria deixar o Brasil, pelo menos 
do ponto de vista mi.litar, - e não podemos esquec-er os fatores 
mUltares - é uma possibilidade que existe, não é? Podemos t·er 
certeza de que o Brasil não estará nunca ameaçado de uma guerra? 

O SR DIRCEU CARDOSO - Professor, quer dizer que os fo
guetes da Rússia já têm um novo alvo? Já estão regulando e pro
videnciando os cálculos de balist!ca da Rússia até Angra dos Reis, 
não é? 

O SR. MARIO SCHENBERG - Não sei se a Rússia tem m-a.!or 
interesse nisso. 

O SR. MILTON CABRAL - Na hipótese de haver um bombar
deio, - o Sr. está levantanio essa hipótese -o que é que aconte
ceria com o reatar ou com a usina'? Explodiria como uma bomba 
atômica? 

O SR, MARIO SCHENBERG -A usina nunca explode; nunca 
pode explodir como bomba atómica ... 

O SR. MILTON CABRAL- Qual ser.la, então, esse perigo extra
ordinário que levaria a matar 22 milhões de pessoas? O que oca
sionaria, em uma usina bombardeada, para pro\=ucar a morte de 
122 milhões de pessoas? 

O SR MARIO SCHENBERG - O perigo é o espalhamento de 
radioatividade. 

Esses são cálculos feitos na Alemanha, que determinaram toda 
essa reação de protesto do povo alemão. Não fiz esses cálculos, 
não me responsabUizo por eles, mas são coisas que estão sendo · 
discutidas no mundo inteiro. 

O SR, MILTON CABRAL - Eu queria uma explicação cien
tifica. 

O SR MARIO SCHENBERG - O que acontece é o espalha
mento de radioatlvidade. 

O SR MILTON CABRAL - Seria rompida a estrutura de con
creto armado do reatar. E daí por diante, o que é Que aconteceria? 

O SR. MARIO SCHENBERG _:,~O que acontecerla é que a ra
dioatividade contida ali seria espalhada. Agora, esse espalhamento 
da radloatlvidade pode, inclusive, ser levada pelo vento. O vento 
pode transportar as- substâncias radioativas a grande c:Ustâncias, 
até muito grandes. 

O SR MILTON CABRAL - O Senhor desculpe a minha inter
rupção, mas, sou leigo no assunto. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Claro. 
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O SR. MILTON CABRAL - A reação nuclear se .r-ealiza dentro 
d~ um invólucro metâllco. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Sim. 
O SR. MILTON CABRAL - O núcleo de reatar. 

O SR. MARIO SCHENBERG - E. 

O SR. MILTON CABRAL - E tem uma espessura de aço ... 

O SR. MARIO SCHENBERG - É, protetora. Protetora muito 
grande. 

O SR. MILTON CABRAL - Protetora muito grande. Então, 
era preciso que ess-e _bombardeio rompesse a estrutura de_ concreto 
armado, e destruísse, também, esse invólu.cro, para poder ... 

Como isso a_conteceria? 
O SR. MARIO SCHENBERG - Não precisaria nada disso. Aí 

é que está o grande perigo, basta um circuito de resfriamento. 
O SR. JOS~ RICHA - Basta um circuito de resfriamento. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Não precisaria nem de um 
bombardeio, bastaria uma sabotagem. Compreende? Poderia ser 
um sabotador, que poderia levar um pequeno risco, ou qualquer 
coisa que ele possa imaginar, o problema mais grave deste reator 
com ci,rculação de água é exatamente o problema da ãgua. 

Não precisaria nem destruir o prédio, nem destruir o invólu
cro do reator, basta cortar o resfriamento da água. E foi exata
mente lá, agora, o perigo em ... 

O SR. MILTON CABRAL - Mas, as usinas têm dispositivos 
automãticos até com a vibração císmica ela pára automaticamente. 
Então, nesse caso_ não há nenhum diSpositivo que pudesse fun
cionar? 

O SR. MARIO SCHENEERG - A questão é a seguinte, os fa
tos estão aí. Os técnicos de energia nuclear, os técnicos em rea
tares, andaram sempre dizendo que não havla perigo nenhum. 
em reatares, etc. 

Aliás, a primeira coisa é que havia um famqsô Relatório, que 
era a biblia. Esse Relatório, foi de repente arquivado, antes do 
negócio crescer mais. O Relatório não vale mais. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Tem o Relatório FORD, agora. 

O SR. MhRIO SCHENBERG - Não o FORD é uma coisa de 
vários anos atrás. A última coisa são os pronunciamentos feitos, 
agora, depois de discutidos, pela própria COmissão, a última notí
cia, que é _extremamente alarmante, podemos. ver, por exemplo, no 
Time, desta semana. Eu vi ontem, no avião. Para mostrar como 
os perigos não podem ser previstos. Não sei reproduzir, exata
mente, mas, tenho aqui o Time, que vou citar, apenas, uma das 
coisas que aconteceu porque são incríveis, para termos uma no-
ção do que aconteceu. ~ 

Então, diz que lá tem um dispositivo de alerta, que era uma 
lâmpada vermelha que acendia, e por um descuido qualquer, por 
cima da lâmpada vermelha, tinha colocado um pano, e o operador 
não viu a lâmpada acender. 

Foram 3 acidentes, que foram falhas humanas. O outro foi 
um aparelho que estava enguiçado, que ha_via uma formação anor
mal na circulação da água, a pessoa que es_tava vendo não repa
rou nisso, e já devia ter uma pessoa de melhor nível técnico. Fo
ram 3 falhas humanas. Os Estados Unidos é "Qm país de alto ní
vel técnico, não há dúvida, não .se pode discutir. 

Agora, se nos Estados Unidos _acontecem falhas, além das 
próprias falhas de construção dos reatares, que existem, pelo pes
soal que opera comete tais fatos, aí pega o fator humano que não 
pode ser previsto. Eles fazem esses cálculos, mas, não vai pensar, 
agora, que a lâmpada acendeu e um sujeito havia calç_cado um 
pano lá em cima. 

Posso atê ler o trecho do Thne, porque- é impressionante. Im
pressionante a descrição de uma série de coisas que acontecem. 

Quer dizer, esses teóricos p,e reatares são os teóricos mais 
aéreos do mundo. Porque eles imaginam situações ideais, e não 
levam em cont~ que pode acontecer muita coisa, que pode dar em 
maiores encrencas. 

Aliás, hã tempos atrás, houve quase um acidente gravíssimo 
numa central térmica norte-america.~a.. que foi também um ne
gócio impressionante, houve um desarranjo qualquer num circui
to elétrico, e a pessoa, o eletricista que foi dar assistência, foi 
com uma- vela acesa, para localizar nos fios, aonde estava o d~ ... 
feito elétrico, e a vela tocou fogo na instalação toda. Isso para. 
verificarmos os acidentes que podem ser causados por imperícia 
das pessoas. · 

Quer dizer, são imprevisiveis, são coisas que se tivessem acon
tecido num pais atrasado, se diria, bom é porque é um pais atra
sado-. o negócio é que estamos vendo ·Que está acontecendo etn 
países Q.ue não são atrasados, e, portanto, em países atrasados po
de acontecer pior ainda, talvez. 

Essa estimativa dos perigos, é uma estimativa sempre muito 
subjetiva, em todo caso, este problema.,. Aliás o Congresso Norte
Americano chama muito a atenção sobre isso. 1t multo interes
sante o Relatório_ do- Congresso, no caso da energia nuclear, exis
tem coisas que não existe em nenhum outro tipo de energia. 

Quer dizer, em qualquer outro tipo de energia há o custo da 
instalação, então, se sabe, gasta-se tanto, instala-se e pronto, 
é aquilo. 

No caso de energia nuclear existe o _custo da instalação, mas, 
existe, também, um outro custo de deSmantelamento. ou de pós 
instalação. o que virá depois, digamos. E esse custo é impossível 
de .ser estimado. Por exemplo, neste custo estão incluídas_ todas 
as despesas pelo armazenamento do lixo atómico, que deve .ser 
armazenado de anos e anos, e é uma despesa considerável. Aliás, 
não é uma solução adequada para isso, todo esse custo não pode 
nem _ __se_r _estimado, e existe o eventual desmantelamento, a des
montagem do reatar. 

Não se sabem nem como se desmontar um :reatar, atuahnente, 
e um reator já envenenado, jã carregado de radioatividade, com 
muitos anos de funcionamento, é um grande problema e certa
mente sairá caríssimo. E muita gente diz que sai mais caro des
montar um reatar do que montá-lo, porque é muito difícil fazer 
qualquer trabalho_ em uma coisa que está com uma grande carga 
radioativa. 

E os operários >11áo podem ser expostos a esta radiação, e isso 
dificulta extremamente o trabalho. Então, não se- sabe. 

As companhias que fornecem eletrfcidade, e que não são bo
bas, agora, estão querendo pôr uma cláusula que poderão no fu
turo, cobrar aos consumidores de energia ~étrica, cobrar taxas 
retroativas, pelas despesas que forem tendo, com essas coisas. 
Não se pode nem fazer uma avaliação, no mumento, e isto está 
no Relatório do Congresso. 

É um Relatório, que também tenhO aqui, e se quiserem posso 
dar referências exatas; porque é muito importante para a Co
missão. 

O SR. ?·RESIDENTE <Itamar Franco) - Sr. Mário Schenberg, 
o Relatório do Congresso Americano, se v. Ex.a tiver, poderemos 
mandar tirar uma cópia. 

O SR. !V~RIO SCHENBERG - A minha cópia não é boa, ma:s. 
em todo caso, se V. Ex.as desejarem podem tirar, mas, a minha já 
não é boa _e a próxima sairá pior ainda. 

O SR. PRESIDENTE CLtamar Franco) - Nós tentaremos. 
O SR. MARIO SCHENBERG - Os fatores de perigos, são mui

tos e não podem ser previstos, e o risco não se deve cOrrer, pois é 
um risco desnecessário. Por \lin princípio humanista não se deve 
fazer nenhuma vida humana correr um risco desnecessário. 

Eu cã:õlpreendo que determinados Países, como o -Japão,- por 
exemplo, que é um país que não tem reserva de energia de tipo 
nenhum, não tem can·ão, nem tem petróleo, não tem energia elé
trica, não tem .possibilidade de produzir álcool, não tem nada; de
pende só de petróleo importado e como se sabe o abastecimento de 
petróleo não é uma coisa muita segura, de repente há uma en
crenca qualquer e o petróleo não chega, ou então sobe de preço, é 
uma coisa -com p-licada. 

Então, se compreende que um país. como es.Se possa Q';lerer 
correr detenninados_r:iscQS. Um outro pais que esta em uma situa
ção parecida com a do Japão é a Itália. A Itália é um país pau
pérrimo em todas as fontes de energia, mas, m_esmo assim, a Itá
lia fez um programa para 18 reatares-- e acabei de conversar com 
um físico italiano - esse programa está. completamente parado; 
está havendo urna resistência popular cr_escente e é passivei que 
essa resistência popular além de já ter atrasado o programa possa 
até influir para que ele não seja realizado, apesar de que a si
tuação na Itália é grave, eles já não têm energia suficiente para 
o· próximo inverno. 

Se países assim cogitarem de instalar reatares que podem ofe
recer perigo, está certo, mas o Brasil não está nesta situação. 

O programa nuclear vai causar grandes perdas ao Brasil, por 
quê? Porque vamos produzir uma energia elétrica muito mais 
cara que a energia hidrelétrica, isso, evide:ntem.ent_e, em vez de 
incentivar o desenvolvimento_ no Brasil vai ser um atraso, produ
zir energia elétrica mais cara quando pode se produzir mais bara
ta ê _o tipo do negócio que não dá. 

o SR. DIRCEU CARDOSO- Isto é uma afirmação violenta, 
Professor. 

o SR. MARIO SCHENBERO - Mas, não sou eu que estou fa
zendo, a Confederação Nacional da Indústria fez esta a!irmação 
e--outros industriais já haviam feito, Ermírío de Morais já a fez há 
meses atrás. 

TÕdo o programa· nuclear brasileiro fcii muito mal bol_ado, real
mente é inconcebível que hajam feito tantos erros, mesmo que 

' . 
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estivessem-procurando errar, a única desculpa que eu posso achar 
é que talvez muitas dessas coisas tenham sido feitas no momento 
em que os dados não eram os actuais e que a energia nuclear não 
era tão cara como agora, mas, temos que suspender jã isso, pois 
não tem sentido continuar com esse programa que em vez de de
senvolver o Brasil vai atrasá-lo. 

Agora, o próprio Governo estã admitindo que vai ser de 25 bi
lhões de dólares em vez de 10. 

Eu já disse em 1967, que este programa não seria realizado, 
por um motivo muito simples, é que o Brasil não tem dinheiro para 
realizá-lo. Era minha opinião já em 1967, lá no Rio de Janeiro. 

Ma.s, de qualquer maneira, está ~uito _ç~aro isso, o que eu não 
compreendo, é outra coisa, agora é que se começa a pensar na 
segurança dos reatares, não tenha dúvida, que para melhorar a 
segurança do reatar o preço vai aumentar, o melhoramento de 
segurança não vai sair dé graça, vão apresentar despesas maiores. 
Quer dizer, se o programa jã estã custando caro, vai custar muito 
mais ainda com esse aperfeiçoamento que vão procurar introdu
zir para evitar danos. 

Quer dizer, acho que do pon~o de vista econõmico vai custar 
muito para o Brasil. Acho que o quanto antes esse programa 
nuclear for suspenso, mais o Brasil lucrarã com isso. Estã certo 
que vai acarr.etar prejuizo, mas, multo menos do que se ele con
tinuar, porque ai vai ser um dreno contínuo, então, nós vanios 
retirar recursos, e nós não temos essa abundância de recursos, 
parece que até Itaipu está lutando coritra- esSa falta de recursos. 
Então, vamos retirar verbas de Italpu e outras _h_idrelétricas para 
lançar em reatares que vão produzir energia duas ou tr_ês vezes 
mais cara, é um negócio que não tem sentido, vai atrasar o de-
ser,~.volvime_nto do País. · 

Então, parece-me Q.ue se impõe_ uma suspensão do aco:tdo. aliás, 
Ermírio de Morais tinha proposto, foi talvez_ o primeiro que propôs 
isso, que o acordo fosse suspenso por 10 anos. Depois então, se 
previa qual a situação da energia nuclear. Depois, a Çonfederação 
das IndúStrias -encamp-ou as idéias de Ermírio de Morais, mas, ele 
já tinha feito essa proposta há vários meses atrás. 

Acho que o Ermirio de Morais é uma pessoa que os Srs. deve
riam chamar para depor nessa Comissão. Ele, aliãs, publicou um 
artigo muito importante no Jornal da Tarde, em São Paulo. Le
vantou, inclusive~ um problema que ninguém tinha levantado -
evidentemente nenhum físico iria levantar um problema desse -
ele levantou o problema prejuizo financeiro que está causando ao 
Brasil o fato de se ter inutilizado a reglão de maior valor turís
tico que era exata_rnente esse litoral de São Paulo ao Rio de Ja
neiro. Ele não deu uma cifra precisa, mas, estimava que o pre
juízo da zona de Angra vai ser de bilhões de dólares. 1!: a zona 
turística mais importante do Brasil que foi inutilizada. E, se nos 
aprofundarmos mais, vamos ver·que é um desastre financeiro de 
primeira ordem. 

Agora; se formos ver os outros aspectos, então se torna sem
pre mais grave. Realmente. não se pode entender como foi feito 
uma coisa dessa, a não ser que houvesse fator militar por trás 
disso, ai é uma coisa- que não se pode afirmar. 

Mas, se ficarmos no campo puramente econômico não se vê 
nenhuma justificativa para esse tipo de eii"l:preendim~nto. Acho, 
também, que não é situação para pânico, uma vez que não estão 
instalados os reatares. Além do mais, há um terceiro aspecto, não 
é simplesmente o perigo de reatares, é a maneira como aS obras 
foram feitas, é a escolha do próprio local de Angra dos Reis, pa
rece que os ~rros .se acumularam de propósito. 

Quer dizer, foram e?Colher logo um local onde eXistem falhas 
geológicas, suJeito a terremotos - aliás, já houve terremotos em 
Angra, sabe-se que desde o tempo do Império houve terremotos 
naquela região - e o solo também não é resistente, tanto assim 
que houve nece'Ssidade de reforçamento com aquelas pilastras, o 
que foi uma coisa inconveniente, .porque, a instalação de retatores 
sobre pilastras é uma coisa que internacionalmente é muito con
testada, creio até ser proibido nos Estados Unidos, não se pode 
instalar reatares em cima de pilastras. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- (Fora do microfone). 
o SR. MARIO SCHENBERG - í:" uma cOisa que precisaria ser 

verificada. Sei que a legislação alemã não proíbe, mas, a legislação 
dos Estados Unidos proíbe a instalação de reatares sobre pilastras. 

É um conjunto tão grande de erros técnicos que é muito difícil 
achar um acerto nesse programa nuclear, depois, além do mais, 
para produzir uma energia que é antieconõmica e vai ser mais 
ainda no futuro porque o preço vai tender a aumentar. 

Mas, agora que a própria Alemanha suspendeu o programa 
dela, o Brasil vai con_tinuar? Porque isso foi feito quando o Schmidt 
estava aqui. allâs, enquanto o Schmidt estava aqui parece que 
ele já tinha deixado a coisa preparada na Alemanha, j ã foi de
pois do caso do Three Mile Island e enquanto ele estava aqui saiu 
esse negócio lá, parece até que o Estado de S. Paulo, escreveu uma 

matéria grande sobre isso. O Governo alemão suspendeu todas 
as novas licenças para reatores é, além do mais, disse que ia fa
zer uma revisão ampla e critica de todo o programa nuclear. ale
mão, eles mesmos reconheceram. Agora, o que vai resultar dessa 
revisão ampla e crítica eu não sei. Mas, o fato é que... ·-

0 SR. MILTON CABRAL - Sr. Schenberg, como V. S.• tomou 
conhecimento dessa suspensão do programa nuc ear alemão. 

O SR. MáRIO SCHENBERG - Pelo O Estado de S. Paulo. 

O SR. MILTON CABRAL - Por acaso, V. s.a. leu a. conferên
cia do Chanceler alemão acontecida recentemente na Alemanha. 
no último Simpósio, com a participação, inclusive, de delegados 
brasileiros, V. s.a sabe o que eJe disse nesse Simpósio? 

o SR. MARIO SCHENBERG - Sei que houve uma conferên
cia em Hamburgo - parece-me, agora, uma conferência interna
cional. 

O SR. MILTON CABRAL - V. s.• sabe o que foi que o chan
celer disse? 

O SR. MARIO SCHENBERG - Não sei. 

O SR. MILTON CABRAL- Então, vou lhe dizer. Ele disse jã 
não poderia parar com o programa nuclear alemão, mas iria apro
fundar os estudos sobre os problemas de segurança e as conse
qüências do meio ambiente, mas quanto ao programa este não 
poderia ser paralisado. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Quanto ao programa eles já o 
suspenderam em grande parte. 

O. SR. MILTON CABRAL - Porque V. s.• está me dando uma 
informação lida num jornal como se fosse um fato verdadeiro, e 
estou lhe trazendo o testemunho da palavra do próprio Ministro. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Não tenho o jornal aqui mas 
se quiser posso mandá-lo para V. Ex.a. 

O SR. MILTON CABRAL - Estou lhe passando as palavras 
do Ministro da Alemanha da mais recente conferência que foi 
divulgada. 

O SR DIRCEU CARDOSO -'-' Onde o Sr. Senador Milton Ca
bral, foi buscar esta informação também? 

O SR. MILTON CABRAL -·-Toda ã. irilprerisa nOticiou a con
ferência do Ministro alemão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Acho importantíssimo que a Co
missão conhecesse o relatório final desse Simpõsio realizado em 
Hamburgo. Dirigi-me ao nosso Embaixador em Bohn, soLicitando 
o envio do material, publicações de jornais, revistas técnicas, por
que não temos conhecimento. Mas, quanto a isso a Embaixada não 
vai tomar conhecimento. Como sempre, não vai tomar cOnheci
mento. 

O SR. MILTON CABRAL -Essa é uma boa medida. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Esteve aqui ontem, em visita. o 
ex-funcionário da nossa Embaixada em Bohn e solicitei a ele, 
através de relações pessoais, se poderíamos conseguir estas publi
cações, para que tivéssemos conhecimento do que se discutiu, do 
que se resolveu no Simpósio realizado em Bohn. Foram seis dias de 
debates com vinte e cinco nações, onde há .problemas nuclea·res. 
Mas. acho que a Comissão poderia se dir,igir. também, a nossa 
Embaixada oficialmente. 

O SR. MILTON CABRAL - Temos que nos dirigir oficialmente 
ao Ministério das Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE <Itamar Franco) - Vamos atender aos 
pedidos de V. Ex.n.s -e nos d,irlgir ao .Ministro das Relações Ex
teri~es. 

O SR. JOSll: RJCHA - (Fora do microfone.) 

O SR. DIRCEU CARDOSO - SOlicitei, também, ao nosso MI
nistro que esteve servindo à Embaixada em Bohn se podia, através 
de relações suas, conseguir essas publicações. 

O SR. JOSll: RlCHA. - Quero dar o meu depoimento, Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CADOSO - O depoente, o llu.stre Profess<>r 
Schenberg falou sobre a possibilidade de não ·existirem outras 
usinas nucleares sobre estacas. Tenho, aqui, uma carta que fiz à 
Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena, e que já 
mostrei, inclusive, ao nosso ilustre Relator que até aprovou a carta. 
Mas, queria passar a carta que, aliâs, já foi vertida pata o inglês 
pela nossa tradutora. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Eu não fiz essa ~declaração. 
O SR. EURICO REZENDE - Espere, professor. A carta está 

só perguntando quais as usinas que existem nas 173 usinas exis
tentes no mundo, quais as que .estão construídas sobre estacas de 
40 metros. Só isso. 
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O SR. MARIO SCHENBERG - Ma.s, eu nao afirme! isso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - E numa zona onde fenômenos 
sísmicos já registraram 5 na escala _de Ritcher. Se a Comissão 
aprova o en_vio desta carta. Estã aqu1 a carta que foi escrita desde 
abril. m·as não mandei para que a Comissão aprovasse primeiro. 

o SR. PRESIDENTE <Itamar Franco) - A Comissao aprova 
a cart.a. 

O SR. DmCEU CARDOSO - E mandei uma carta, também, à 
redação da revista New Cronic Week e também pedi alguma infor-
mação. . 

O SR. PRESIDENTE !Itamar Franco) - Sô pediria a V. Ex.• 
que deixasse com a Secretária uma cópia dessas cartas, que é 
importante ficar em nossos arquivos. 

O SR. DffiCEU CARDOSO - Multo obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. MARIO SCHENBERG - Não fiz nenhuma declaraçao 

quanto à ·existência ou não de reatares sobre estacas, porque não 
disponho de informações sobre isso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não está contrastando com a 
sua, estamos aproveitando a oportunidade para falar sob"e isso. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Eu apenas disse que me parece 
que a legislação norte-americana proíbe essa construção, agora a 
alemã parece que a permite. Foi o que declarei. 

Agora, eu queria responder ali a observação do Professor. 
Aeho que essas decla:raç.ões do Smith são politicas, porque, na rea
lidade, o Gov,emo alemão ·está diminuindo o programa nuclear dele. 
O governo alemão há anos que está diril.lnuindo o seu programa 
nuclear, como está -o norte americano, também~ Nesse Relatório 
do Congresso V. Ex.as podem ver os dados, sobre a diminuição 
das expectativas norte americanas. Como já disse

7 
posso , con

ceber, não quero tomar uma posição cem por cento, porque posso 
compreender que determina_dos p~ises; em determinadas cir
cunstâncias, inclusive a próp!iia Alemanhã m.esmo, pois ela não 
é um pais rico em combustível, ·ela tem uma certa reserva de car
vão que ela pode utilizar, mas não é um pais muito rico em com
bustível, é mais rico do que a_ Itália, do que a França, está certo, 
mas não é muito rico -em combustível. Acredito que ·a própria 
Alemanha tenha razões para fazer mas ela não tem o potencial 
hjdrelétr!co do Brasil. 

Então, acho que o que temos de fazer e comparar, acho muito 
importante ter as declaraçõeS desses países para ver o que pode 
ser justificado num outro pais - nem eu mesmo, a priori7 estou 
excluindo que em certos países possa ser justificado, o que acho 
injustificado é no caso do Brasil. No caso de outros países é preciso 
ver se eles não têm outras fontes de e11:ergia, evidentemente, ,eles 
terão de usar essas mesmas, com ·os riscos que elas possam oferecer. 
Mas, estou me ,referindo ao Brasil e ·não a Alemanha ou a outro 
país. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - O Relator está. per
guntando se V. s.a. continuará depois a usar o texto ou se já 
podertamos entrar na fase de debates? 

O SIR. 'MARIO SCHENBERG - O texto foi só para uma ori
entação. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar F1mncol - O tex.to será anexado 
aos nossos debates. 

Professor~ poderíamos entrar, agora, na fase dos debates? 
(Assentimento do entrevistado.) 

COm a palav.ra o Sr. Senador José !R!cha. 
O SR. JO~ RIGHA __:_ Sr. Presidente, realmente eu estava 

Inscrito para fazer algumas indagações, mas acho que a clareza 
da ·expos!çao do P·rofessor é tao grande que até dispensa qualquer 
tipo de pergunta. De minha parte nao tenho nada que perguntar. 
E, exatamente, as dúvidas que o professor coloca a respeito da 
segurança, do probl-ema económico que, ontem, até tentei - e sei 
lá, - fui atê agredido pelo conferencista de ontem ,e como ele é 
um cientista, um técnico no assunto, e eu não sou, é claro que não 
tiv~e nem condições de. fornecer maiores informações e de prosseguir 
naquela polêmica. 

Mas, veja bem, Sr. Presidente, que ·eu como político não en
tendo nada do assunto, ou pelo menos, quase nada, mas demons
-trando a curiosidade em procurando entender isto e ·aproveitando 
a., presença de tantas pessoas ilustres, cientistas-, conhecedores 
profundos do assunto e, então, dirigindo perguntas e, exatamente7 
gostaria, aqui, de frisar o seguinte, que exatamente as preocupa
ções por mim demonstradas, ontem, com relação às perguntas que 
fiz ao Professor Is•ael Vargas são plenamente just!flcáve!s, porque 
se eu como leigo no assunto estou com esse tipo de preocupação, que 
..,ã,o, al!ás, preocupações da própria colet!vidade que ·representamos 
aqui. Durante a campanha eleitoral estava evidente que era. um 
assunto em pauta e que abordei em todos os .meus pronunciamen-

tos. Portanto, a maioria do povo do meu Estado que me elegeu, 
votou sabendo que essa era uma das qu-estões que eu iria con
testar e que contestei' durante a campanha e iria, aqui na minha 
atuação no Senado, continuar contestando. Por ai imagino, já que 
esse foi um dos assuntos mais importantes abordados durante a 
campanha, que a comunidade brasileira -está como todos nós po
líticos, anciosos por obter maiores ,informações. O que a comuni
dade brasileira não quer aceitar é, pelo menos, abrir mão do direi
to de ser informada de um assunto tão importante, que envolve 
investimento de recursos tão astronôreicos como este programa 
nuclear, e que envolve questões de segurança interna. Quer dizer, 
pelo menos a coletividade brasileira tem o direito de saber o que 
está acontecendo e o que pode acontecer, quais seriam as outra:s 
alternativas. O que a Nação brasileira nao pode aceitar é que um 
programa nuclear dessa envergadura teJlho sido decidido por 
um petit comitê. sem ouvir a comunidade científica. 

O que o Senado está fazendo, .através desta Comissão, é um 
trabalho que, na melhor das hipóteses. pelo menos demonstra 
que esse poder .. o Poder Legislativo, está encarando o problema 
com muito mais responsabilidade do que o Poder Executivo, por
que a oportunidade que estamos abrindo para que a comunidade 
cientifica venha aqui expor os seus pontos de vista, portanto isso 
aqui virou um painel de debates, já demonstra por si só um acen
drado espiri to de responsabilidade. 

Então, veja bem, Sr. Presidente, o que ouvimos ontem, o que 
ouvimos em outros oportunidades, o que estamos ouvindo hoje e 
que também já ouvimos opiniões idênticas em outras oportunidades 
aqui nesta Comissão, já demonstra que a. nossa preocupação em 
pelo menos aprofundarmos um pouco mais no estudo e- anâlise 
desse problema é perfeitamente fundada. Ent&o, todos os problemas 
aqui levantados hoje pelo Professor foram mais ou menos aqueles 
que tentei ontem obter através das indagações e que infelizmente 
saí pata _não tomar mais tempo, tive que encerrar as minhas 
indagações, não sô por falta de maiores conhecimentos técnicos 
sobre o assunto, mas também pelo adiantado da hora. Mas fico 
satisfeito porque um homem que é do setor, que é cientista, pro
fundo conhecedor -do problema, tem as mesmas dúvidas que tenho 
como politico e leigo no assunto, portanto. 

Então, acho que na melhor das hipóteses, este é um prog·rama 
que precisa ser melhor analisado e, se possível, revisto. 

Sr. Presidente, since> .mente, não tenho nada a perguntar, 
porque não tenho dúvida, assinaria o depoimento dele. Espero 
que isso tudo esteja 6·endo registrado, na Comissão. Assino tudo 
que o Professor Mário Schenberg disse aqui nesta Comissão. Não 
tenho nenhuma dúvida mais_ 

O SR. PRESIDENTE. (Itamar Ftanco) - Muito obrigado, no-
bre Senador José R!cha. · 

'Concedo a palavra ao nobre Senador D,irceu Cardoso. 

O SR. DmCEU CA:RDOSO - Sr. Presidente e nobre depoente, 
estamos lendo aqui, no Jornal do Brasil de hoje, antes um preâm
bulo, uma notícia da visita do Geneml Figueiredo às ob~as de An
gra, que de certa manel.ra coloca. a administração de FURNAS 
em choque com a Presidência da República. 

Não sabemOS se tem ftindÔs de verdade ·essa noticia que diz 
o seguinte: 

Esta análise das alternativas, submeterá ao Presiden
te a idéia de instalar a Usina-3 em outro local porque, 
de acordo com a NUCLEBRAS, a localização da Us!na-3 
numa praia sem os problemas de solo que apresenta Itaor
na pode leva.r essa unidade a entrar em operação antes 
mesmo de Angra-2. 

Uma outra sugestão da NUCLEBRAS que o Presidente da 
República <mal!sará hoje em Angra será a transferência 
da responsabWdade da construçao da Usina-3 de Furnas 
Centrais Elétrica.s para a NUCLEN, dentro da nova politi
ca de centralização das at!v!dades de construção de cen
trais nucleares no âmbito da NUCLEBRAS, conforme es
tahelec!do pelas d!retr!zes setoria!s para o Ministério da.s 
Minas e Energia d!Vul!!adas no sábado último pelo Pa
lácio do Planalto. 

Diz aqui, mais embaixo: 
iNa ocasião, o Chefe de Segurança das obras de Angra, 

Coronel Bulcao, repetiu várias denúncias que já havia 
feito ao Presidente quando este ocupava a chefia do SNI. 
Segundo as denúncias, o comportamento de Furnas na 
adm!nistraçao <la obra tem sido precário e se tem CMacte
rizado peli:i esbanj ame rito de dinheiro e mal gerencia
mento-

Ora, Sr. [presidente, isso coloca FURNAS mal pera-nte a Presi
dência da República. Não sei se esses são os objetivos da visita. 
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Deve ter havido algo de importante para que o Senhor Presidente 
se deslocasse numa incerta para visitar Angra, que a estas horas 
está sendo visitada por Sua Excelência; exatamente porque o p:o: 
blema da localização da terce_ira, porque a segunda agora Ja e 
irreversível, e o· estudo de outros problemas de Angra. Mas _quero 
crer que a notícia do Jornal do Brasil coloca ~al a posiçao da 
direção de FURNAS na construção das usinas. Não sei se :tem ve
racidade se tem fundamento esta notícia dada pelo Jornal do 
Brasil~ n'a sua edição do dia de hoje. 

Era só o registro ·que queria fazer, Sr. Presidente. 
Dr. Mário Schenberg, V. s.a. ·diz ·na sua e::q>osição_ o· se~uinte: 

Um acordo aparentemente de tipo puramente comercial fo1 apre
sentado como transferência de tecnologia preciosa para o Brasil. 
qualquer discussão sendo impossibilitada por alegações de_ Segu
rança 'Nacional, descabidas se trata:r:do apenas de produçao co
mercial de ene_rgia, e que só se j ustif1cariam se houvesse aspectos 
militares secretos. , 

o que sabe v. s.a sobre essa afinnação -que fe~? 

O SR. MARIO SCHENBERG - Não fiz ·a~firmaçã.o nez:huma. 
'Não é que houvesse aspectos m111tares secretos, a afirmaçao que 
fiz é que não cabia fazer o segredo de segurança nacional em 
torno de uma coisa. se ela fosse simplesme?te de tipo comercia).. 
de produção de energia comercial. IE que 59 çaberia o segredo se 
houvesse fatores de segredo militares env_Qlvido_s. Ignoro se há 
segredos militares e nem o Governo afirma que haja. Mas se os 
há, isso altera .completamente o problema. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas V. S.• diz, também, o se
guinte: que houve o segredo, que as negociações se mantiveram em 
sigilo. Então, concluimos que houve .. ~ 

O SR. MARIO SCHENBERiG - Mas.ai já citei; há o depoi
mento importante do !Mário Behring, que era o Presidente da 
ELETR.OBRÃS, então diz ele que num determinado momento rece
beu uma versão resumida do Acordo 'Nuclear, e tempos depois, 
recebeu um convite para assistir a assinatura do Acordo Nuclear. 
Mas a opinião dele nunca foi tomada, e se tivesse sido tomada 
ele teria dito que essa energia que se queria tirar . do A~ordo 
Nuclear poderia ser extraída do Rio Tocanti_ns~ E a declaraçao do 
Mário Behring ·que ouvimos e que os jornais todos publicaram. 
'Sendo ele o Presidente da ELETROBRAS, era uma pessoa que 
deveria ser ouvida. Com relação a um problema de energia el~
trica, era o tipo de pessoa que deveria ter sido ouvida, porque nao 
se tratava de coisa alguma, tratava-se simplesmente de produzir 
energia elétrica por meio de reatares. Então os técnicos de en~r
gia elétrica, técnicos do Governo, já não estou nem dizendo, tec
nicos que não fossem do Governo, mas o Presidente da ELETRO
BRAS não foi ouvido ... 

O SR. JOSÉ RICHA - 'Mas o Acordo não foi assinado por ele, 
ou por delegação? 

o SR. DJ:iRCEU .CARDOSO - Não, o Acordo não foi assinado 
1por ele. Houve uma delegação, da ELETROBRÃS e eles disseram 
que foram apenas comer o bolo. Agora, dos ingredientes do bolo 
eles não tomaram conhecimento. 

o mt. MARIO SCHENBERG - Ele disse mais do que isso, pelo 
menos foi o que a Imprensa publicou, ele disse ... 

O SR. DIHCEU CARDOSO - O. Dr. ~ârió Behring disse aqui 
em outras palavras, mais ou menos o que V. s.a disse, que só foi 
convidado para comer o bolo. 

o SR. MARIO SCHENBE«G - Mas ele disse que se t!ve~e 
sido ouvido teria proposto que a energia fosse extraída da Ba1a 
do Tocantins. · 

O SR. MILTON CABRAL - Não, a IELETR()BRAS foi ouvida, 
tanto é que há documentos assinados pelo Mario Behring como 
Presidente da ·ELETROBRAS opinando sobre a questão. Inclusive, 
seria interessante se relêssemos esses documentos. 

o SR. DIRCEU CARDOSO - O que hã é uma luta deflagrada, 
aberta e declarada entre o setor da ELETROBRAS e- a NU'CLE
BRAS. E aqui está uma prova disso. Se o- Presidep. te tira d~ 
FURiNAS a direçãó das obras, o gerenciamento, entao isso esta 
·provado. . 

o SR. :MJlLTON CABRAL- Queria voltar ao assunto aqui Te
ferente a afirmação do Professor Schenberg de que tod_o esse se
gredo só se justificaria se. houvessem aspectps ~ilitares secretos. 
Mas o Professor é um cientista. e eu pergun~aria o seguinte: Pro
fessÕr se o Brasil tivesse realmente. intenção de se equipar com 
artefãtos militares esse Á_cordo seria o caminho m,ais econõmico, 
ou na sua opinião, poderíamos alcançar esse caminho com um 
programa muito mais simples, muito mais 'barato, porqu~ pelo que 
sabemos, pelos depoimentos jã dados aqui nesta Comissao, de en
genheiros e cientistas nucleares, a começar pelo processo de enri
quecimento, que seria de outra natureza. E, na realidade, os inves
timentos seriam bem menores se o Brasil quisesse, realmente, 

caminhar para uma construção de instalações com o~j~tivos mili
tares. o que V. s.a .poderia aduzir em termos cient1f1cos a res
peito dessas opiniões? 

o SR. MARIO ISCHENBEBJG - Realmente acho que esse Aco!
do Nuclear não se justHicaria nem com finalidade de produçao 
de energia, nem com finalidade militar, e com esta. ainda ,menos. 
Para o Brasil não se justificaria. Mesmo se houvesse uma neces
sidade para o Brasil de produzir armas nucleares, poderia produ
zir a um custo muito mais baixo do que esse do 'Acordo. Nem 
se justificaria essa despesa de tantos milhões de dólares para. pro
duzir algumas bombas atômicas. Poderia se produzir a um custo 
bem mais barato. Aliás, o Brasil poderia até tê-las já, hoje, .se 
tivesse continuado·aquele programa que já vinha sendo feito antes 
até mesmo de assinado o ,Acordo com os Estados Unidos. Aquele 
trabalho que _o chamado grupo do Tório lá de Belo Horizonte vinha 
fazendo. Já podia até tê-lo, hoje, porque não se justificaria toda 
essa ... 

O SR. iMILTON GABRAL - Então, !Professor, essa sua po.sição 
aqUi não tem sentido, não é verdade? 

o SR. MARIO SOHENBERG - Não, não e:stou firmando posi
ção. Não acho que esse Acordo seja de vantagem milita~ para o 
Brasil. Não sei, é essa a dúvida que paira internacionalmente, se· 
ele não é de vantagem militar para a Alemanha. Esse é que é o 
problema. 

O SR. !DiRCEU CARDOSO -Como? 

O SR. !MARIO SCHENBERG -Está escrito em algum lugar aí. 
Esse Acordo não é de vantagem militar para a Alemanha. Que 
ele não é de vantagem militar para o Brasil, não tenho dúvida: 
alguma. Não tenho encontrado nenhuma vantagem militar para o 
Brasil. mas pode trazer .para a Alemanha. Ai é que está a dúvidru 
de que a· Alemanha procure, mals uma vez. contornar o Tratado 
de Paz. Isso é o que se pensa no mundo inteiro. Agora, se fez ou 
não aqui, não sei. NãO eStou :por trás. Agora que fez em outros 
lugares, pairam poucas dúvidas sobre isso. Se fez na Africa do 
Sul, se fez no Zaire, se fez em outros lugares. \Agora, se fez aqui 
eu não sei. Esse -é que é o problema. O problema não é dos inte
resses. militares do Brasil, porque não vejo nenhum interesse mi
litar do Brasil nesse Acordo Nuclear, como também não vejo ne
nhum i11,teresse econômico. o que não sei é se não há um interesse 
militar da Alemanha nesse Acordo, isso é_ ·que se precisaria ver. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Isso escapa ~ nossa indagação. 

Professor, V. s.a .disse aqui e pôs no grupo do Tório de Belo 
Horizonte uma alta significação. Ontem, um outro físico nuclear 
de porte, Sr. José Israel Vargas declarou aqui que esse Grupo do 
":Cório de Belo Horizonte é um grupo encasulado numa torre de 
luar de graça e da ilusão. Então, para dois físicas nucleares, há 
duas· afirmações chocantes, porque diz ele que os trabalhos que 
o Grugo do Tório desenvolveu não tiveram essa repercussão, essa 
ressonânci;t científica que v. s.a. está dando. O que V. s.a. tem a 
dizer? 

O SR. -MARIO SCHENBERG - Não estou dizendo que o Grupo 
do Tório fez nenhuma descoberta científica. Não estou dizençlo 
nada disso. Pelo contrâxio. 

ü SR. DIRCEU C;UIDOSO - Mas V. S.• colocou o Grupo do 
Tório, como perguntei também a S. s.a., colocando .o Grupo 510 
Tório nessa posição que V. s.a colocou hoje. Mas ele d1sse que nao, 
que é um grupo de sonhadores. 

O SR. Ml\RIO SCHENBE<OG - Não sei exatamente a declara
ção que o Professor Vargas fez. O que sei é o seguinte, o problema 
de produzir algumas bombas atômicas, não é. um problema nem 
muito difícll nem muito dispendioso. O que se trata é de obter 
uma certa qUantidade de plutõnio, e isso pode ser obtido até par
tindo de reatares de urânio natural com água pesada, .pode, num 
certo tempo ... A Argentina provavelmente já tem uma quanti
dade de_ plutónio suficiente para fazer algumas bombas atómicas. 
Quer dizer não é um Problema de extraordinária dificuldade. Não 
se precisa' de nenhum programa gigantesco para se fazer isto. 
Tanto qne, na realidade, o problema roais difícil, na questão das 
afinas nucleares, muito_ mais_ d~fí~l- do que obter at:mas nucleares 
é até obter os mísseis para transpartar essas armas nucleares. Ê 
um problema até mais difíçil. Mas, de qualquer maneira acho que 
esse programa aqui, também do ponto de vista militar, não é olV3J11-
tajoso para o Brasil. Agora, o que que a Alemanha estaria visando 
com isso tudo? 

o SR. DIRCEU CARDOSO- Professor, desculpe, a minha per
gunta não foi essa. A resposta que queria de V. s.a é sobre o 
Grupo do Tório de Belo Horizonte. . . 

O SR. MARIO SCHENBERG - O Grupo do Tório se propõe a 
começar ... 

O SR. DIRCEU CMUJOSO - !Porque V. s.• deu um relevo c;omo 
eu dei ontem na pergunta. •Mas a resposta, ontem, do Dr. Jose Is
rael Vargas foi desconcertante. 
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O SR. MARIO SCHENBERG - O Gmpo do Tório. inicial
mente, na fase inicial, estou me ,referindo não ao total do plano, 
estou me referindo para produção do plutônio, nem precisaria 
realizar a segunda parte que era a .mais difícil, a parte de usar 
o tório, bastaria produzir algum plutônio. Agora, com uma certa 
quantidade de plutônio, se resolver o problema do tório que, real
mente, é um problema difícil, é_ um problema que não é .fácil 
de resolver. Mas, não precisaria chegar até o fim do programa, 
bastaria ter alguns.reatores de urânio natural trabalhando depois 
de um certo tempo e se teria -uma certa quantidade de plutõnio 
que daria para se fazer umas armas atômicas, se fosse isso, podia 
fazer. É isso que eu queria dizer. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Uma outra pergunta: V. S.• acha 
·que a esta altura o nosso programa poderia dar a .maior ênfase 
ao aproveitamento do tório? 

O SR. MARIO SCH!ENBERG - O problema do tório era um 
problema que partia, que estava dentro de uma certa cadeia. Não 
quis me pr:onunciar, aqui, a respeito do :problema do tório ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - ·Mas, foi V. S.• que puxou o 
assunto .. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Eu falei no Grupo do Tório. 

O SR. DW.CEU CARDOSO - Mas. puxou ·o problema do tório. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Quer dizer, o Grupo do Tório 
tinha um certo programa que seria realizado em duas etapas -
digamos assim- numa 1primeira etapa .ser~am instalad·os reatares 
de urânio natural. Depois, dai, tendo cbtido o plutónio, eles então 
iriam utilizar o plutónio para passar para a segunda fase que 
pode ser feita, usar esse plutônio e depois transformar. Aí estã. 
certo. 

Agora, essa segunda parte é mais difícil, é uma parte, por 
exemplo, eomo a França está fazendo, ré tecnicamente mais difícil 
a. segunda parte do programa. Agora, se el·es iam co-nseguir, ou se 
não iam, essa é uma coisa que não .posso afi.nnar. Mas, de qualquer 
maneira, a primeira parte é a mais simples, e se houvesse neces- · 
sidade, não sei se havia necessidade de arma nuclear aqui, ·mas 
se houvesse necessidade esta seria facilmente, não exigiria insta
lações que não vão ajudar o Brasil. Agora, 10 que a Alemanha t.enta 
:fazer com es.se negócio, este é o .problema que precisa.ria de ser 
estudado, e eu não posso resolver. Mas, é a crença internacional, 
não é por ·acaso, e se o Governo dos Estados Unidos estava opondo
se .ao Acordo Nuclear, não era tanta ·questão, evidentemente pode 
ser que o Governo americano estivesse inter.essad·o qm:!: fosse ven
dido algum reatar ·aznericano, acredito que houvessem certós inte
resses comerciais, mas não era o principal, porque o principal 
para o Governo americano era não querer que a Alemanha desen
volvesse um programa nuclear aqUi no Brasil, esta era a grande 
objeção dos iEstados Unidos. 

O SR. D!RJCEU CA!R[)OSO - E as razões? 

O SR. MARIO SCHENBERG - Porque os ·Estados Unidos têm 
interesse muito grande em manter o monopólio da defesa nuclear 
da Europa ocidental, ·não queria perder esse monopólio. É com 
esse monopólio que os Estados Unidos garante a possibilidade de 
fazer muita coisa, por .exemplo, de .estar emitindo esses dólares 
aí pelo mundo afora sem fundo, e etc., é por causa diSs-o. E se a 
Alemanha tivesse as suas armas atômicas e não dependesse -da 
cobertura nuclear norte-americana, prov:av-elmente alteraria uma 
séri-e de coisas no mundo. Esta :é a jogada. 

O SR. JOS:E: RICHA - Mas, a França também não tem inte
resse nenhum nisso. 

O SR. MARlO SOHENBERG - Nem a França, nem a Inglater
~a, nenhum pais da Europa tem interesse em ·que a Alemanha se 
fortaleça, isto é óbvio. 

O SR. DmOEU OARJJOSO - Professor, V. S.• não acha que os 
Estados Unidos tiveram uma fase em que não tinha a sua hege
monia, dentre várias eolsa.s isso: prlmeiro, a fase de e-nriqueci
mento de urânio, ~SÓ eles que possuíam. 

O SR. MARIO SCH!ENi3ERG- Não, não é verdade isso. Não 
é só pelo enriquecimento do urânio que eJJes não têm o mon·opólio 
disso, não é? · 

o SR. 'DIRCEU CA!R.DOSO - Tiveram. eu não sou cientista 
nuclear maS ~Sei disso. Houve uma époóa écrn que só eles tinham 
isso, eles dOminavam isso. Quando houve a explosão da bomba 
nucl,ear, naqueles primeil"'S anos que eles monta:m.m os grandes 
'laboratórios, -as usinas. 

o SR. MARIO SCHEN!BERO' -·Ah! No comecinho. 

O SR. D:rn.cEU CMl/DOSO- Mantinham a hegemonia atmvés 
do enriquecimento :do urânio, a soberan1a que mantinham no mun
do, o dólar, foram triunfadores da guerra, vencedores da guerra, 
e protetores dó mundo. . . Eles .perdexam aquela hegemonia tam
bém. E o Acordo foi ·negociado, então - e com isso temos que 

concordar - com a afirmação brasileira. Estamos cansados de 
ser oaudatários, então queríamos ter afirmação. Quer dizer, não 
:podemos fazer com os Estados Unidos, não podemos fazer com 
a França, fizemos com a Alemanha. E a A~emanha, também, quer 
dizer, foi a fome com a vontade de comer, porque nós queríamos 
fazer, e a Alemanha também. 

o SR. MkRIO SCHENBERG - Não estou defendendo interesse 
dos Estados Unidos, isso não me inter.essa. O que digo é o seguinte, 
não acho que esse Acordo Nuclear possa ser de interesse militar 
para o Brasil, porque se o Brasil quisesse produzir bombas rpoderia 
faze-lo muito ·mais barato e mais fiacilmente de outras m·aneiras 
e não por m·eio d,esses reatares todos que não são muito ·adequados 
para essa finalidade. Agora, eu não sei quais são as intenções da 
Alrem-anha, •este é o outro problema, 'e este ·é o problema que preo
cupa o mundo ln te iro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Estamos preocupados com as 
intenções do Brasil. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Acho qne as duas coisas devem 
nos preocupar. Entretanto, esse problema não é para Ser resolvido 
aqui. 

O SR, DIRCEU CARDOSO - Mas, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito se instituiu paf1a estudar as razões, os fundamentos. 
do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. V. Ex.a é um cientista ... 

O SR. MARIO SOH!EN[BERG - Já dei a minha C>p!nião, màs, 
como não te·nho elemento nenhum sobre esta questão, não posso 
mais discutir sobre o que não tenha elementos. Quis apenas emitir 
uma opinião que já ouvi nos Estados Unidos, na Eur~a. em toda 
a parte do mundo, e digo mais, ouvi antes do Acordo Nuclear, 
de ·que já havia preocupação sobre isso que a Alemanha pro
clll"tasse contornar o Tratado de Paz. Quando o Brasil se .recusou a 
assinar o Tra.tado de não-proWeração, na época, já se falava 
nisso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Professor, há três pr00€SSOS de 
enriquecimento e V. s.a ensina isso, Q ultracentrtfugação, a difu
são gasosa e o jato continuo. Bem, os dois primeiros não foJ:"a:m 
acesSíveis ·ao Brasil porque a difusão gasosa, existe nos !Estados 
Unidos, Franç-a e Rússia; a ultracentrifugação, n-a Alemanha, In
glaterra e Holã.nda. En·tão, o Brasil optou p-ela terceira fórmula 
que é o jato continuo, mais ca-ro que os outros, e exige um consumo 
.de energia multas vezes maior. Então, pergunto a V. s.a. quais os 
motivos, as razões -desse ·custo elevado do jato contínuo, compa
raõ,o_ com a difusão gasosa e a ultracentrtfugação? 

O PROFESSOR SCH!ENDERG - Grande consumo de eletricl
dade. Consome uma quantidade de eletricldade muito gr:ande, ·tan
to que ainda não está d·aro se esse processo é viável ou não. 

Li, por exemplo, no Estado de S. Paulo, uma matéria, outro 
dia, que dizia, me ;pareee, que em 1982 iria se.r .reaLizada uma reu
nião que participaria o Brasiil e a SEAG, que é uma subsidiária 
das firmas que tem a . patente desse proc·esso. E iriam ver se "Em 
vláv:el fazer isso rporque o -preço é mu1to proibitivo. De maneira 
que não sei .se esse processo é viável. 

Allá:s, tem uma matéria muito interessante que o Estado de 
S. Paulo publicou há poucos dias, que e:r:a uma reportagem noti
ciando tudo isto e que ""a multo interessante. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Professor, 11, por exemplo, uma 
informação que mais ou me-nos corrobora esta sua informação no 
Boletim do Departamento de Lmprensa e Inl<lrm.ação, do Governo 
da RepúbLica Federal da Alemanha, de março de 1978. 

:E: o seguinte: 
"O Projeto jetMnozle faz progressos rápidos, segundo 

declara o Professor Zieker, do Instituto de Pesquisa de 
Stutdgart ... 

Quer dizer, faz progressos, está em tase de testes. 

..• OO:t.Joementes, foi !nst!tuido um §l"UPO dJe traballw .com
posto de 150 cientistas, pava estudar o desenvolvimento 
do projeto e e.m face das primeiras encomendas recebidas. 

Quero crer que, como o Acordo Nuclear foi o maior negócio do 
século, pois, para a Alemanha gal1allte a mão-de-obra para 40 mil 
operários, então acho o seguinte, em face da afirmativa de V. sfa 
de que é o maior consumidor de energi-a, ontem o Professor José 
!&mel dls·se que não, que consome mais do que .a. centrifugação, 
mas, .é menor o gasto do que a difusão gasosa. V. s.a. concorda 
com esta declaração? 

PROFlESSOR SCHENBERG - \A difusão gasosa é um método 
que foi utilizado para produzir armas atómicas, que pode produzir 
um urã.nio altamente enriquecido, ao passo que para reatares pre
cisamos de _urânio de :pouco enriquecimento. 

Entã;o. não tem sentido comparar o método gasoso que permJ.i!e 
prod u~r um urâ!Ilio .altam:ente enriquecido que qJrecisa, exatam:ente 
para as armas nucleares com est-e método. 
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Agora, o ·que se faz, exatamente,- é a comparação entre o das 
ultracentrifugas e este jet-nozle, pois este consome multo mais 
ene:tgi·a. 

Acredito que a Alemanha esteja tentando s,per!eiçoar .. o "Pro
fessor Goldemberg, na Alemanha e ~o que estamos informados, ele 
só fica econômico com a produção de 2.000 toneladas anuais de 
urânio ,enriqueeido. 

A nossa. usina de enrique~im·ento de Re2iende está -prevista 
pa11a a·penas 200 toneladas anuais de ·enriquecimento. O que V. s.a. 
aeha disso? 

Dlzem os técnicos que só se torna e·conômico com a pr.odugão 
de 2.000 toneladas de urânio enriquecido. 

PROFESSOR SCHENBERG - J>rovavelment,e questões desse 
tipo ~que eles vão discutir em 1982 para ver __ se comporta ou não 
uma instalação. 

O SR. DfficE:(J CARDOSO ....:.: v.·-§.•. acha exala esta -Ínfor: 
mação? 

PROFESSOR SCHENBERG - Não sei dizer se é exata ou não, 
pois não tenho elementos. Não tem razão para não ser exata. 

o SR. PRESIDENTE ·(Itamar Franco) - Nobre Senador Dir
ceu Cardoso V. Ex.a. permite que eu suspenda a reunião por 5 
minutos? 

O SR. DffiCEU CARDOSO - Pois não. 
O SR. PR>IDSIDENTE <Itamar Franco) - Estão suspensos nos

sos trabalhos por 5 minutos. 
INTERVALO 
O SR. PRESIDENTE <Itamar Franco) - Estão. rea;bartos os 

nossos traba~hos. 
o SR. DffiCEU CARDOSO -· Proie.ssor. sabemos que poucos 

países do mundo têm. usinas de .reprocessamento de urânto. Nem 
nresmo a Alemanha ainda tem a sua usina de r.eprocessattJ:entC?. 

O Brasil, instalando esta usina não abre perspectivas outras no 
Programa Nuclear? 

O SR. MARIO SCHElNBERG - Bem, a usina de ~eprocessa
rm:ento, no fundo, é uma usina química, não é? 1! uma usina que 
não tem nada a v-er com o problema dos reatares, o Professor 
Goldemberg já discutiu esse assunto aqui, não é? 

Na realidade,- é uma química para fazer !L separação de uma 
série de substâncias1 é uma usin:a de caráter quími"co não é? E, 
naturalmente, que o reprocessamento tem· um interesse politico, 
militar, porque, exatamente, fazendo-se o reprocessamento se po
deria separar o plutónio, porque, obviamente, esse plutónio poderia 
ser utilizado para fazer arm·as atómicas. 

De maneira que, daí, o fato de ha'Ver uma ·preocup-ação maior 
com a usina de reprocessamento, mas1 também, o problema da 
usina de reprocessamento, s·e o Brasil quisesse ter uma rusina de 
r.eprocessamento, também .poderia fazer independentemente, não 
precisaria instalar tantos reatares, com tantos programas, poderia 
instalai- só uma usina de .reprocessam.ento, que seri·a uma coisa 
que, se fosse economicamente vantajoso ... 

O SR. DffiCEU CARDOSO (.MDB - ,ES) - Ah, se fosse, mas 
o negócio é violento, não é? 

O SR. MARIO SCHENBERG - Se fosse, pode ser, não sei quais 
seriam a.s perspectivas, mas é possível, acredito que uma usina 
de reprocessamento possa ser vantajosa, porque muitos países 
mandam suas barras de reatores, pa:r'a fazer o reprocessamento, e 
depois mandam para fora, o Japão mesmo, manda fazer o repro
cessamento em outros países, na França ... 

O SR. DffiCEU CM!.DOSO (MDB - ES) Na França, não é? 
O SR. MARIO SCHENBERG - Não se!, ai seria um estudo 

econômico a ser feito para ver se seria compensador, mas, tam
bém, não sema uma despesa tão colossal como essa. Ai é que está, 
o Acordo Nuclear tem vãrias partes e cada uma dessas partes, a 
rigor, é separada das outras, quer dlz.er, se o Brasil está inte

'ressado numa usina de reprocessamento, mesmo que esteJa inte
ressado por motivos militares, também é uma questão a ser dis
cutida, mas tem que ser discutida nos termos próprios, mas é que 
englobaram uma porção de co\sas e o que pare·ce é que a Alemanha, 
então, teria feito uma espécie de pacote fechado, diz.endo: nós só 
forneceremos a usina de reprocessamento se comprarem os rea
tares, porque os reatores poderiam ter sido comprados em outros 
lugares também, não 'é? Quer dizer, a vantagem especial que a 
Alemanha dá.va era a de fornecer a usina de reprocessamento 
e um processo de enriquecimento, mas esse processo de enrique
cimento é uma vantagem; -talvez, já. bastante duVidosa, porque 
não se sabe nem se ele será possível ou não. Mas, no fundo, a usina 
de reprocessamento, seria a vantagem que a Alemanha daria no 
Acordo Nuclear, não é? 

Mas,_ não sei, até a construção de uma usina de reprocessa~ 
mento nao acho que seja uma coisa gue, no fundo, os brasileiros 
não pud~sem resolver. São problemas de tipo químico está certo 
a dificuldade, aí é que se deve lidar com substâncias' altamente 
radioativas e .isso cria uma série de dificuldades, é preciso traba
lhar à distância para evitar a radioatividade, mas não creio que 
instalar uma usina de reprocessamento seja uma coisa assim do 
outro mundo. 

Quer dizer, de um modo geral, acho que as vantagens que o 
Brasil poder.'ia tirar desse Acordo Nuclear são muito pequenas, 
aliás, o documento que o Itamaraty publicou logo após a assina
tura do Acordo Nuclear dizia que o Governo brasileiro tinha estado 
em cantata com vários Governos, Estados Unldos) França:, não me 
lembro se esteve em contao com algum outro, procurando obter, 
deles, o que se chamava o ciclo completo e parece qué nenhum des
ses países quis fornec·er a usina de reprocessamento, provavel
mente- por causa dessas implicações militares que poderiam ter 
com _a f;tbricação de bombas atômicas. · 

Então, quer dizer, a vantagem que a Alemanha teria dado, teria 
sido essa usina de reprocessamento, mas, não sei se essa vantagem 
é tão grande assim, isso depende de uma politica que não posso 
julgar agora. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (IVJDB - ES) - Sr. Professor Mário 
Schenberg, estou satisfeito. Não vou ma.i.s perturbar V. s.a, muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo a palavra 
ao Sr. Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHãES (ARENA - l'lA) - Professor 
Mário Schenberg, poderia resumir a posição de V. s.a com o titulo 
da nota publicada na Folha de S. Paulo do dia 25 de abril de 1979, 
a respeito_ de declarações que V. S.• teria prestado em Belo Hori
zonte. 

"Schenberg deseja o fim do Acordo.'p 
E'sta, pelo que vi, é, realmente, a po.si.ção de V. s.a a respeito 

do Acordo Nuclear. Mas Professor Schenberg, gostaria de ouvir 
a posição de V~ Ra a respeito de uma nota e isso faço, porque todos 
-nós temos a grande preocupação com o problema de segurança 
das usinas nucleares e não tinha, realmente, pensado, ainda, a 
respeito de uma bomba ser jogada em cima da usina nuclear, 
eram outros aspectos de segurança, mas, nos outros aspectos, sem 
examinar, realmente, esse aspecto de se jogar uma bomba em cima 
da usina, ex.tste uma declaração sobre ... 

O SR. MARIO SCHENBERG- Permite V. Ex.• uma declaração? 
Acho que não é somente esse aspecto talvez, até mais perigoso 

que isso seja um ato de sabotagem, não é? Por exemplo, ainda há 
poucos dias, soube que na Alemanha, eles têm lá perto de Munique 
uma usina nuclear, relativamente pequena, que não está mais 
em funcionamento, mas que está dando uma despesa trem'fnda ao 
Governo alemão, da ord-em de 1 milhão de marcos por ano e está 
continuamente guardada por 100 policiais, com receio de que seja:: 
praticado algum ato de sabotagem, que poderia, pôr em perigo 
toda a cidade de Munique. 

Esse receio de ato de sabotagem, terroriSmo, utilizando plutõ· ... 
nio ou coisa desse tipo, é uma das coisas que m~i.s preocupa, hoje, 
o mundo inteiro. 

Por isso, essa grande preocupação que há com o problema plu
tônio, é que se os terroristas se apoderam de alguns quilos de 
plutônio, eles podem facilmente fabricar, aliás, infelizmente, pa
rece que se pode fabricar uma bomba atômica até com o lixo atô .. 
'mico mesmo. Aliás, os Estados Unidos já mostraram que se pode 
fabricar a bomba atômlca até com o lixo atômico. 

De man&ira que, o problema de guardar eSsas instalações, para 
.se evitar atas de sabotagens e essas coisas. . . Agora, se houv-er 
em tempo de guerra, se se _quiser .sabotar uma usina nuclear, a 
coisa mais simples é se procurar atingir a água, não é preciso 
n-em d·estruir o :prédio todo, basta cortar o fornecimento de água, 
que o reatar já, depois ... Isso acontece, houve um começo dessa 
coisa, lá nos Estados Unidos, qtr.er dizer, uma interrupção lá no 
~fornecimento de água. 

Por isso é que os reatares de água são tão perigosos. Aliás, os 
ingleses já haviam chamado a atenção para isso. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES (ARENA - BA) - Então, con
tinuando, realmente fica um pouco difícil, para nós leigos, discutir~ 
mos t~ts assuntos. 

Acabamos de ouvir. agora. da parte do Professor Schenberg, 
a quem respeitamos pela sua alta capacitação técnica ... 

O SR. MARIO SCHENBERG - Bom, esses assuntos não !oram 
descobertos por mim. 

O SR. JUTAHY MAGAL:E!AES !ARENA - BAl - ... uma afir
mativa que diverge totalmente de outra feita, ontem, aqui, pelo 
Professor Vargas, que também é altamente capacitado a respeito 
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desses problemas de sabotagem, retiradas de plutõnio, construir 
uma bomba atõmica em casa. Mas, o aspecto é este. continuando a 
minha pergunta: 

É a respeito de uma nota que .saiu no jornal O Globo do dia 
9 de maia: 

USINAS NUCLEA'RES SAO AS MAIS 
SEGU'RAS, .AFffiMAM SEIS CIENTISTAS 

Washington O Globo - Seis cientistas que desempe
nharam importante papel no desenvolvimento das centrais 
atõmicas - entre os quais três detentores do Prêmio No
bel- expuseram ontem à Subcomissão de Ciência e Tecno
logia da Câ.mara suas opiniões sobre a energia nuclear, 
Edward Teller, o mais conhecido, disse que, embora não 
ofereçam total segurança, as centrais nucleares •lsão menos 
perigosas, sob todos os aspectos, que as usinas alimentadas 
a carvão e as hidrelétricas". 
Eles se basearam nas conclusões de um congresso científico 
·internacional realizado em 1977, cujos participantes con
cordaram num ponto: "Se os problemas energéticos não 
forem resolvidos nas próximas décadas, haverá mais po
breza, mais fome, epidemias, distúrbios e até guerras". 
Behram Kursanegiu, fi.sico teórico que trabalhou com Lins
tein, informou que os seis analisaram essas conclusões antes 
de irem ao Congresso e convieram em que nada do que 
aconteceu nos últimos meses, Incluindo o acidente de 
Three Mile Island, é motivo suficiente para revisá-las. 

Então, são seis cient1stas. entre os quais, três detentores do 
prêmio Nobel. Eles estariam falando levianamente, estariam dando 
declarações que não correspondesse à realidade? 

O' SR. MARIO SCH!ENBE'RG - Não sei a que declarações 
V. Ex.a está se referindo. -

O SR. JUTAHY MAGALHAES - Esta que estou lendo. 

O S'R. MA'RIO SCHENBE'RG - Eu vejo vãr!as partes nesta 
declaração, quer dizer, que uma usina nuclear seja menos perigosa 
-que uma hidrelétrica, acho uma declaração um pouco cur.'.osa.. Se
gundo isso, seria melhor, então. parar com as hldrelétricas. Essa 
seria sua opinião, parar com as hidrelétricas e construir somente 
usinas nucleares? 

O SR. JUTAHY MAGALHAES - A opinião não é m.!nha. Ela 
é do cientista que estou lendo. 

O SR. MARIO SCHENBERJG_ - Não .sei quais os motivos que 
os levaram a fazer esta declaração. Mas estã me parecendo bas
tante exdrúxulo a declaração. Os fatos são os seguintes: de usinas 
hidrelétricas já temos muita experiência e de usinas nucleares 
não. Basta ver o segll!inte: todos ·os técnicos de reatares afirma
vam que o reator é uma coisa seguríssima com uma probabilidade 
insignificante de acontecer qualquer acidente. Já aconteceu um 
acidente: durante cerca de duas semanas um reatar ficou descon
trolado e se as coisas não foram daí para pior, não foi por culpa 
de ninguém e nem por mér.ito de ninguém. O que é mais curioso 
essas pessoas gue se arvoram nessas coisas de garantir sobre um 
caso no qual nao há experiência adquirida. Um aperelho desse é tão 
complicado e tantas coisas podem acontecer, é claro que foram 
pensadas, mas, note-se que de todos os casos de reatar entrar em 
colapso, de haver um acidente, esse exatamente da formação de 
bolha, foi um que não foi discutido e foi exatamente ,isso que 
aconteceu. · · 

O SR. JUTAHY MAGALHAES - V. s.• permite uma interven
ção nesse aspecto? 

O S'R. MA'RIO SCHENBERG - Pois não. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- V. S.• a,firma que é perigoso 
fazer afir:t;natlva sobre o desconhecido. 

O SR. MAR!O SCHENBE'RG - Claro. 

.o SR. JUTAHY MAGALHAES- Mas, V. s.• também teve no 
mesmo sentido uma perigosa a:t!.rmativa em contrário do des
conhecido de que tudo pode acontecer de mal, de ruim. de preju
dicial. 

O S'R. MARIO SCHENBE'RG -Não, a minha afirmativa não é 
essa. Quero deixar bem claro o meu ponto de vista que é o se
guinte: é que nós temos todas as possibilidades, durante mu.\tos 
anos, de resolver nossos problemas energéticos sem utilizar coisas 
desconhecid'9.S. Já disse isso muito cla:ramente aqui: quanto a pai
ses que não têm essas possibUidades, eu tenha uma certa tolerân
cia com eles. Se vierem me dizer que a Itália acha que deve cons
truir reatares, posso não simpatizar, mas posso compreender que 
não tendo outros recursos ou que 9 Japão precise de reatares ou 
outros países assim QJ.Ie são muitos pobres em energia, acho que 
exprime -com muita preotsã.o· o meu pensamento. Eu me referi ao 
Bra.sil e não _a outros países. Não sei de que paises esses cavalheiros 
estão falando. Quanto ao Sr. Edna:rd Teller é uma pessoa que 
tenho muita intimidade pessoal, tomava café todo dia com ele, 

conheç:a-o multo bem, mas ele já_ fez muitas declarações, ele é 
um homem extraordinariamente inteligente, é realmente uma 
inteligência brilhantíssima; é um homem de muita imaginação, 
e i.sso foi que permitiu realmente que ele f,izesse descobertas lm
pq:rtantes, mas também acho que o juízo dele nem sempre é dos 
mais seguros._ Tanto que hoj-e em dia, houve um tempo em que 
ele era um verdadeiro papa, era considerado como o pai da bomba 
de hidrogénio nos Estados Unidos, foi ele ·que fez a caveira do 
Oppenheimer, mas hoje mesmo nos Estados Un'l.dos da América é 
uma pessõa relativamente desacreditada, exatamente por uma série 
de atitudes. Mas. com essa atitude que está tomando agora, ia
m_ento ·multo, ele ·é meu amigo, mas acho que essa coisa dele está 
mi pa·recelldo com jeito de arteriosclerose do que outra coisa. 

O SR. - Mas, é ~ hom•em jovem. 
O S'R. MILTON CABRAL - Estã com 6Q anos. 
O SR. MARIO SÓHENBERG - QUe 60 anos, está com mais. 

Edward Teller é um ho':_nem com mais de 70 anos. 

Eu acho que deixei bem claro o meu ponto de vista. Estou me 
r·ef_erindo aos problemas brasileiros e não de outros países. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES -V. S.• consideraria. par acaso, 
desinteressadamente para o Brasil a obtenção da tecnologia nu
cle~r que poderá ser obtida através do Acordo Nuclear J3ras11-
Alemanha? V. s.a. consideraria dinheiro jogado fora, por exemplo, 
os r.ecursos que estão sendo ap1\cados na obtenção dessa tecnologia? 
Y. s.a. fez uma declaração que poder-se-ia comprar reatores de 
cutrás finnas e obt-er a tecnologia. Gostaria de saber qual -é a 
firma. A Westinghouse, por exemplo, gostaria de vender os rea
tares, mas não transferiria nenhuma tecnologia para o Brasil. 
.Então, gostaria de saber se além da Alemanha algum outro pais 
teria condições de transferir essa tecnolog;l.a para o Brasil? 

O SR. MARIO SCHENBERG - Eu acho que não há interesse 
em opt_er essa tec_nolo~a por um motivo ... 

O S'R. JUTAHY MAGALHAES - V. s.• considera que não há 
interesse do seu ponto de vista. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Vou lhe dizer e dar o m'eu 
argumento. Não é um ponto de vista assim. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- !!; um ponto de vista, sim. 

O SR. MARIO SCHENBE'RG - Vou lhe dizer porque. Estou 
me referindo ao Brasll, não estou me referindo a outros 1países. 
V. Ex.a veio com um argumento que não tem relação com o que 
eu disse. O Edward Teller pode pensar isso nos Estados Unidos 
da América, realmente lá eles estão alegando, estão dando um 
argumento ainda muito ... 

O S'R. JÚTAHY MAGALHAES - Os Estados Unidos da Amé
rica têm ainda uma reserva. 

o S'R. MA'RIO SCHENBE'RG - Não. Vou lhe dar o argumento 
que se dá nos Estados Unidos da América e que é ponderável. 
Lá, estão alegando que globalmente reles poderiam dispensar ener
gia atómica, I:Çlas que regionalmente não podem. Quer dizer, que 
há aertas âreas nos Estados Unidos da América como aquela da 
Nova Inglate-rra, como a do sul da Galifórnia que são muito pobres 
em outras fontes de energia e que realmente o total da energia 
que é produzida nos Estados Unidos é da ordem de 12% - da 
energia elétrica - porque o que se produz com petróleo é multo 
mais. Do total energético dos Estados Unidos da América a ener
gia nuclear é muitQ pouca, mas a ener.gia hldrelétrica é da ordem 
dos 12%. Agora, dizem eles, que em certas regiões dos Estados 
Unidos da América não há outra reserva e que. então, ali a ener
gia nuclear é muito importante, no Sul da Califórnia, na zona 
de Nova Inglaterra etc. Esse é o argumento que não acho des
proVido de uma certa importância. Agora, 1~, tem muito carvão. 
Em relação ao carvão são feitas objeções. Tanto que não dei 
muita prioridade ao carvão brasileiro porque o carvão prod~ 
realmente uma <poluição muito intensa e realmente não convém 
a gente queimar muito carvão a não ser que seja indispensável. 
Mas, a energia hidrelétrica não tem inconvenientes como o carvão. 
Esses .problemas são de soluções econôm.icas. Por exemplo, nos Es
tados Unidos da América a energia hidrelétrica tem um problema 
que não tem aqui no Brasil; lá, eles não querem inundar muitas 
terras para construir barragens porque acham que isso não é 
compensador, tirar teNas da agricultura para fazer barragem 
porque a agricultura rende mais. Todos esses problemas econômi
cos devem ser estudados de pais p~ra pais, as vezes, de região 
para região, porque uma certa solução que pode ser Interessan
te para uma região do pais e não pode ser Inte~e.ssante para outra. 
Não se pode transportar assim uma coisa de uma região do opais 
para outz'ia. 

O SR. JUTAHY ~GALHAES - V. s.•, pelo que pude com
pre-ender, seria então contra o Acordo Nuclear porque considera 
que no Brasil nós temos ainda muita reserva para construção de 
hldrelétricas. 
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O SR. MAAIO SOHENBERG - Eu dei um argumento muito 
positivo. A energia elétrica produzida nuclearmente está custando 
de duas a três 'Vezes mais caro. 

O SR. JUTAHY MAGA'LHAES - Mas aí há. uma contraposição 
de oPinião, .porque ninguém está comparando o custo de energia 
elétrica da thidrelétrica com a energia nuclear; o que se fala -
para aqueles que defendem o Acordo - é que a energia nuclear 
seria uma complementação da energia elétrlca e não um fator de 
competição; e também que o Acordo Nuclear não estaria preju
dicando o programa de construção de hidrelétrica no Brasil, por
que ·a aplicação de recursoS no setor nuclear não corresponde nem 
a 10% · do que está sendo gasto no se to r hidráulico. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Isso também não corresponde 
à realidade. 

O SR. JUTAHY M.AJGALHAElS - Bom, são dados oficiais que 
estão sendo publicados ... 

o SR. MARIO SOHENBERG - Não são ~dados do Congresso 
de Energia do ruo de Janeiro. 

O s:a. JUTAHY MAGALHAES - Esta é a razão qu.,, normal
mente. não me contraponho aos depoentes e faço aqui, às vezes, 
um depoente de informações a respeito de declarações prestadas 
dias anteriores, porque "ssas informações, esses dados, estão multo 
diferenciados dia a dia, .porque o Acordo Nuclear - tenho aqui 
1-epetido - já vl declarações de que o Acordo Nuclear custaria 
de 15 bilhões até 200 bilhões de dólares e o Preço da energia 
ficaria 4 ou 5 vezes mais caro. 

O SIR. MARIO SCHENBERG - Por curiosidade minha, quem 
foi que disse que o Acordo Nuclear custaria 200 bilhões de dólat'es? 

O SR. JUTAillY MAG.ALHAES - Foi um jornal do Rio de Ja
neiro que deu a d:eclaração. 

o SR. ·MARIO SCHENBERG - Mas aí foi um erro de impren
sa, talvez puseram um zero a mais. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES - Não, porque falava de 50, 100, 
até 200. Talvez seja um dad-o exagerado para reforçar uma ar
gumentação. Bom, mas vamos .passar adiante porque isso não 
tem valor. 

Gostaria de ter uma informação últirila de V. s.a. porque me 
pareceu que nq depoimento fez questão - e concordo plenamen
te - em não fazer nenhuma afirmativa quanto ao interesse mi
litar do Brasil nesse Acordo, até imaginou a possibilidade da 
Alemanha ter esse interesse de car.áter militar, o que se contrapóe 

· ao recorte do jornal Folha de S. Paulo quando disse que V. s.a, 
lá em Belo Horizonte, teria susp·eito que a.s verdadeiras razões 
do Programa Nuclear Brasileiro são de origem militar. 

O SR. MMUO OHENBERG- Bom, eu bãó disse que eram de 
origem milltar brasileira. Não sei se o jornalista anotou certo o 
meu pensamento. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES - Bom, isso é até salutar, por
que dá para gente uma impressão de que seria brasileira, pelo que 
está aqui. 

Sr. Presidente, encerro as minhas indagações e agrad·eço as 
declarações de V. S.• em resposta às minhas perguntas. Multo 
obrigado a v. s.• 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Com a palavra, o 
nobr.e Relator. · · 

O SR. RELATOR (Ml!ton C,;brai) - Sr. Presidente, em pri
meiro lugar, queria fazer uma confissão. Realmente eu não co
nhecia o professor Mário Schenberg, apenas de leitura de jornais. 
o .professor tem sido bastante noticiado pela imprensa - tenho 
alguns recortes do O Globo, do Jornal do Brasil, O Estado de s. 
Paulo. Professor, por curiosidade, 1gostaria de saber qual é a sua 
atividade cientifica atualment-e, como é que V. s.a vem, no· campo 
nuclear. exercendo a sua atlvidade? Já que nós não temos o currí
culo, gostaríamos que v. s.a. nos desse para que compreendamos 
melhor a sua posição. 

O SR. iMAR.IO SOHEN'BERG - Sou um físico teórico e, no 
momento atual, não estou ex_ercendo nenhuma atiVidade em ne
nhuma instituição, porque eu fui aposentado pelo Ato n.O 5; tam- · 
bém sofri os efeitos do· Ato Complementar n.0 · 75, ensinava em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, tenho me interessado por 
esses problemas, nunca trabalhei pessoalmente em produção de 
energia nuclear, nunca foi um assunto que me interessasse pes
soalmente, mas sempre me interessei e acompanhei o assunto 
desde o começo, na Europa, quando estava trabalhando no colégio 
de França. Depois, fui para os Estados Unidos, onde convivi muito 
com o professor Teller e o professor Gamour (?) e aprendi deles 
muita coisa sobre isso e fui acompanhando sempre com as muitas 
viagens que faço pelo mundo afora e .vou sabendo o· que_ é que 

se pensa, quais são as idéias,_ o que é que as pessoas acham sobre 
isso. Agora, nunca me apresentei corno técnico em energia nuclear. 

O SR. RELATOR - Então V. s.• é físico? 

O SR. MARIO SCHENBERG - Sim. 
O SR. RELATOR - v. s.• tem feito experimentos em labora

tórios? 

O SR. MARIO SOHENBERG - Sou mais físico teórico. Agora, 
trabalhei em raios cósmicos, se bem que faz tempo, mas o meu 
trabalho é principalmente como físico teórico~ 

O SR. RELATOR- V. s.• exerce a cátedra? 
o s:a. MARro SCHENBERG - Eu já lhe disse que fui apo

sentado pelo Ato n.O 5. 'Não quer dizer que estou fora da ciência. 

O SR. RELATOR - Faço essas perguntas porque. como V. S.• 
está comentando muito o assunto e todos os aspectos da energia 
nuclear então, queria me valer da sua experiência nesse campo. 

O SR. MARro SCHENBERG - Tenho uma experiência que 
é exatamente o interesse nesses assuntos nos maiores centros do 
mundo. Agora, se V. Ex..a quer ter uma opinião sobre a m~nha 
pessoa, saiba que fui indicado pelo Conselho da SOciedade de Fí
sica como candidato para ser agora o Presidente quando terminar 
o mandato do Professor Goldemberg. Quanto a cargos do Governo~ 
Infelizmente não tenho. Agora, sou membro da Academia de Ciên
cias do Brasil; sou membro da Academia de Ciências do Estado 
de São Paulo; fui membro da Fundação Oppenheimer (?); fui 
professor nos Estados Unidos; fui professor na Europa e em vá
rios lugares. 

O SIR. RELATOR - Agradeço a informação e parabenizo a 
V. s.a. pelo reconhecimento dos seus companheiros de indicá-lo 
para a Presidência da sociedade Brasileira de Fisica. Gostaria de 
apenas fazer uma pergunta: quando um reator ê desativado a 
carga de resíduos, ela não é retirada e depositada ·em lugares 
apropriados? Qual é o procedimento técnico quando um reatar 
é desatfvado 

O SR. MAiRIO SCHENBERG -Por enquanto não se tem feito 
isso, porque é um problema técnico extraordinariamente dit'ícil 
que, até agora, não se soube fazer. A quantidade de radioatividade 
é tão grande que mexer com aquilo seria perigoso, exigiria ... 

O SR. RELATOR- Não ,há. procedimento de retirada de re
síduos? 

O SR. MAR.IO SCHENBERG - l!: que toda a massa do caroço 
do reatar está tão fort,emente - é por isso que o reatar não 
pode mais ser usado depois de uns 20 anos, é porque toda massa 
ficou tão fortemente carregada de produtos radioativos que o rea
tar não pode mais ser usado. 

O SR. RELATOR - iNão há. procedimento para neutralizar 
isso? · 

O SR. MARIO SOHENBERG - Até agora não. O que se faz 
é cobrir o reatar de terra - essa tem sido a solução. Poderia, 
em princípio, imaginar, mas parece que seria uma coisa extraor
dinaria~ente cara, seria mais caro do que montar um reatar. 

O SR. RELATOR - Estou fazendo essas pe"guntas, porque 
queria entender bem :uma certa informação que V. s.a fez. Então, 
o reatar estando desativado, não existe mais água de refrigeração, 
não existe mal& circuitos primários nem secundários. Toda a ra
dioatiVidade está presa no invólucro central. 

O SR. MARIO SCHENBERG - A massa toda está radloativa. 

O SIR. 'RELATOR. - E como é que um acidente provocado 
por um bombardeio - estou lendo aqui umas notícias muito alar
mantes e V. s.a disse o seguinte no O Globo - de que o relatório 
dos cientistas alemães - aliás, gostaria de saber se V. s.a. tem 
acesso a esse relatório ou foi leitura de jornal -- no tempo da 
Guerra o reatar desativado se tivesse um bombardeio. cerca de 
20 milhões de pessoas na Europa roottertam, devido à radioativi
dade desprendida pelo reatar bombardeado, isso um reator desa
tlvado. se isso acontecesse em Angra dos Reis, atingiria os Es
tados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Minas 
Gerais, matando a maior parte das suas populações. !Então. é um 
quadro dantesco! Tem base científica essa afirmação? Porque o 
reator está desativado, não tem circuito primário, nem secundário, 
não tem água, não tem nada, tem uma radioatividade residual 
dentro de um Invólucro de aço de espessura de não sei quantos 
centímetros ... 

o SR. MARIO SCHEN'BERG - Se ele for bombardeado pode 
ser destruído esse invólucro e essa substância radioativa pode ser 
espalhada no ar. 

O SR. MILTON CABRAL - Então, teria que ser uma bomba 
atômica em cima do reato r. 
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O SR. MARIO SOHENBERG ~ Não. Para que a bomba atê
mica? 

O SR. MILTON CABRAL - V. s.a. admite, então, que aquele 
invólucro de aço, que é aço forjado, seria .... 

O SR. MARIO SOHENBERG - Isso é uma questão de bal:i.s
tica sobre a qual eu no momento não quero ... 

o- SR. MILTON CABRAL - Mas, cientificamente, eu queria 
o aspecto cientifico. 

O SR. MARIO SCHENBERG - A questão é a seguinte: sobre 
qual é o tamanho da bomba necessária e se teria que ser atômica 
ou não, sobre isso, no momento não quero me pronunciar. 

O SR. MILTON CABRAL - Essa radloativ!dade encerrada 
dentro da cápsula provocaria wn desastre dessa natureza? 

O SR. MARIO SCHENBERG- Provoca, é tremendo. E quanto 
mais tempo o reatar estiver em funcionamento, pior é o efeito 
do bombardeio dele, exatamente devido a quantidade ... E quando 
ele está parado, aí é que a quantidade de radloatividade dele atin
ge ao máximo. Por isso é que ele pára, por causa de haver atin
gido esse nível. ~ uma coisa astronômica. Não tenho a cifra de 
caibeça, mas é qualquer coisa incrível a quantidade de radioativi
dade que tem e que espalhada pode produzir. Naturalmente o 
efeito vai depender de multas fatores. 

O SR. MILTON CABRAL - Quer dizer que não há procedi
mentos. Quando o reatar é desatlvado, para reduzir essa ... com 
a retirada de resíduos ou redução dessa radlOatividade, não há 
procedimentos? 

O SR. MARIO S.CHENBERG - Por enquanto não há proce
dimentos. 

O SR. Mll.TON CABRAL- Está bom. Era somente essa curio
sidade que eu queria satisfaze;, Sr. Presidente. 

O SR. MARIO SOHENBERG - Esse é um dos pontos exata
mente que e.sse relatório do Congresso Americano diScute. São 
essas despesas - lá eles estão mais preocupados com a parte 
econômica, mas também tem a parte da periculosidade - que um 
reatar pode dar depois de terminada a função dele, o que não 
existe oom outras formas de energia. 

O SR. MILTON CABRAL - Somente para encerrar: não há, 
também, técnicas de desmOnte de reatares? 

O SR. MARIO SCHENBERG - Se poderia, evidentemente, 
imaginar uma técnica, mas a questão é que essa técnica, pelo 
jeito, seria uma coisa extraordinariamente custosa. 

O SR. MILTON CABRAL - Isso, sem dúvida, deve custar muito 
dinheiro. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Ficarla..mals caro desmontar 
um reatar, talvez, do que construlr. 

O SR. MILTON CABRAL - Mas, V. S.• não conhece nenhuma 
técnica de desmonte de reatores, nem também de de.sativação do 
núcleo do reatar? 

O SR. MARIO SCHENBERG - Acho que V. Ex.• está empre
isso . E não é tanto a questão de uma técnica. Essas questões 
todas, não é somente colocar assim. Evidentemente a gente pode 
.sempre imaginar ... 

O SR. MILTON CABRAL - Sob o ponto de vista .de física 
teórica, não dá? 

O SR. MARIO SCHENBERG --=.Do ponto_de vista teórico se 
pode imaginar, evidentemente, uma solução. Mas, a questão é, 
quando a gente quer pôr uma solução em prática, entra o pro
,blema do preço. Porque. teoricamente a gente pode imaginar uma 
solução para desmanchar -iuii- reator. Agora, a questão é, quanto 
fica, na prática, qual é o custo dessa operação? 

o SR. :MILTON CABRAL - Mas, V. s.a. não conhece nenhum 
procedimento? 

O SR. MARIO SCHENBERG - Não, pode-se Imaginar ... 

O SR. MILTON CABRAL - Não é imaginar, eu queria saber 
se v. s.a. conhece o procedimento técnico ... 

O SR. MARIO SCHENiBERG - Acho que V. Ex.• está empre
gando a palavra procedimento técnico num .sentido que não é o 
sentido comum. O sentido comum de procedimento técnico é urna 
coisa, dentro de um preço razoável. Porque, se não --é a- mesma 
coisa que V. Ex.a. dizer: pode-se tirar urânio do Pão-de-Açúcar? 
Evidentemente que pode, mas, qual é o preço que vai custar? 

O SR. MILTON CABRAL - Eu digo dentro das práticas que 
estão sendo usadas. 

O SR. MARIO SCHENBERG -Dentro das práticas atuais não 
se pode fazer isso. Agora, V. Ex. a. __ veja exatamente Lsso, - V. Ex.as 
vão tirar cópias desse relatório ainericano - a prática que está 

sendo feita é essa, a Inglaterra, pelo menos, todos_- os reatares' fo
ram cobertos, nos Estados Unidos parece que existem alguns que 
nem sequer foram cobertos, foram deixados assim m·esmo, aban
donados, mas com um isolamento muito grande, para ninguém 
chegar perto, pelo perigo de raclioativ!dade. 

O SR. MILTON CABRAL- Multo bem. Muito obrigado Pro
fessor. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Consultaria o Pro
fessor Mário Schenberg, se ele gostaria de complementar alguma 
informação da sua palestra, ou em relação aos debates. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Espero ter podido contribuir 
para esclarecer alguma coisa, e, eu não me auto-indiquei para vir 
aqui esclarecer ninguém. Aqui compareci convidado pela CPI, 
então; espero que ... 

O SR. MILTON CA!lRAL- Mas V. S.• é um dos mais notá
veis opositores da energia nuclear. 

O SR. MARIO SCHENBERG- Não sou opositor da energia 
nuclear. Acho que esse ponto de vista não é correto. 

O SR. MILTON CABRAL- A conclusão do seu depoimento, 
para mim, por exemplo, como Relator, é a de que V. s.a. considera 
absolutamente desnecessário o ingresso do Brasil na era nuclear. 

O SR. MARIO SCHENBERG - Quero colocar as coisas nos seus 
lugares. Acho que a energia nuclear - é preciso nós distinguir
mos o caso da Brasil e de outros paíSes. Já repeti vãrias vezes isso, 
aqui, hoje. Nas condições brasileiras, acho que não tem interesse. 
Pode ser que em algum pais ai tenha interesse, pode ser que no 
Japão tenha interesse, ou na Itália ou outro país que não tenha 
outras alternativas. 

O SR. PRESIDENTE <Itamar Franco) -Com a palavra o Se
nador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES - V. S.• fala que no Brasil 
nãO teria interesse, mas que para outros países poderia haver in
teresse, cita a Itália e outros. 

Então, V. s.a. considera que não hâ perigo da usina nuclear. 
Porque, isso é que eu não. entendo. Acho que hã uma discordân
cia. Se há interesse, acho que o que tem que ver primeiro é se há 
perigo; se há perigo, não interessa de maneira nenhuma, não se 
deve fazer. 

O SR. MARIO SCHENBERG- Acho que não podemos abso
Iutizar as coisas assim. Um país ,pode ter que correr certos riscos. 

O SR . .TUTAHY M.AGALHAES -.O problema de necessidade 
é outro asp.ecto, são ·afirmativas assim que .às vezes, o Sr. me 
desculpe, não é o seu caso, mas tenho escutado aqui vários de
poimentos, nós aceitamos que se çonstruam duas usinas, mas não 
devem construir oito. Então, se é possível construir duas, é por
que essas duas não são perigosas, lá em Angra dos Reis não vão 
ocasionar risco de vida para ninguém. 

O SR. JOSÉ RICHA - Mas, é claro que o perigo de uma usina 
é Um, o perigo de cem usinas é um vezes cem. 

O SR._ MAIIUO SCHENBERG ...,... V. Ex.• me permite?_ Acho que 
tenho uma resposta fácll à sua pergunta. Acho que é um proble
ma económico, mais do que outra coisa. A sua pergunta é perfei
tamente pertinente. 

Não sei quem foi que propôs que fosSem construídas duas usi
nas e não oito, mas, não sou obrigado a de!ender esse ponto de 
vista. Penso que pode-se dar certos argumentos em !avor disso. 
Não sou favorável mas acho que pode-se dar. Por exemplo, um 
argumento de tipo económico; se nós temos uma usina já quase 
construída, e se essa usina, por exemplo fosse abandonada, se 
teria um prejuizo x, que foi o custo total. Então, uma vez que a 
despesa com essas usinas já foi feita, pode-se dizer que, nesse 
caso, pode ser mais económico fazer essa usina funcionar do que 
abandoná-la, porque o prejuízo será maior. 

Agora, em relação às oito, não IPOrque as oito não foram cons
-truídas. 

O SR. JIUTAHY MAGALHA.ES - Mas, aí o argu:rnento eco
nómico prevalece sobre o risco de vida. 

O SR. MARIO SOHENBERG - Acho que o económico não 
deve prevalecer. Eu, •POr mim, acharia mais necessário, mais con
veniente, aliás, que as· usinas fossem suspensas até que se escla
recesse definitivamente essa questão da periculosidade desses rea
tares de refrigeração à ãgua, que é uma questão internacional. 
Estou inteiramente de acordo com a proposta do Ermírio de Mo
rais, nesse sentido, de ser suspenso esse prob1ema, até que a dis
cussão internacional permita um esclarecimento total desse as-
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sunto, da sua periculosidade, se haveria ... O fato é que no mo
mento atual há uma grande interrogação, porque todas as 
garantias que foram dadas .pelos técnicos estão se revelando como 
furadas. IE:ntã.o, estamos no escuro, agora. Pode ser que no futuro 
se descubra método mais aperfeiçoado, isso também não posso 
excluir, quando do ponto de vista económico, agora, construir as 
novas isso eu acho que é completamente absurdo. 

Cada coisa é verdadeira ou falsa dentro de uma determinada 
situação. 

O sR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Queria agradecer ao 
Professor Mário Schenberg a. contribuição que ele trouxe à Co
missão Parlamentar de Inquérito. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Gostaria de agradecer 
ao Professor Mário Schenberg a contribuição que trouxe à ComissãO 
Parlamentar de Inquérito. e convocar a Comissão para amanhã, 
às 10 horas, a fim de ouvirmos o depoimento do Dr. Oscar Salla. 

Declaro encerrados os nossos trabalhos. 
!Levanta-se a sessão às 13 horas e JO minutos.). 

-----
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Vice·Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1, Raimundo Parente 1. Affonso Comargo 
2. luiz Freire 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva 
1. Evandro Carreira 1. Orostos Quércio 
2. Humberto Lucena 2. fvelósio Vieira 
3. lózaro Barboza 

Assistente: Leila leivas Ferro Costa- 211~3499 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9z30 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presldente1 Benedito Ferreira 

Vice-Presideote: Vlcenht Vuolo 
.Suplentes 

1. Benedito Ferreira 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedrossian 

'4. Affonso Camorgo 

1. Passos P6rto 
2. lomanto JUnlor 
3. Alberto Silva 

1 . Evandro Carreiro 1. leite Chaves 
2. lózaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércio 

Assistentet Leilo leivas Ft~rro Costa - 21 t-3497 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo Jl - T6rreo - 211-3507 

Assistentes: 
Heleno lsnard Accauhy- 211·3510 
Mauro Lopes de Só- 211-3509 
Clayton Zonlorenci - 211-3508 

q SERVIÇO DE COMISS0ES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
local: Anexo 11- Térreo- 211-3511 
Assistentes: 

Elizobeth Gil B. Vionna- 211·3510 
Nodir da Rocha Gomes- 211-3508 
Hdroldo P. Fernandes- 211-3.512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

]0,30 

JI,QO 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA Lei LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-3882 Ramal-3880 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Ramal-3880 

C.S.P.C. 
Ramal-3882 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C. E. C. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS IO,QO 
Ramal-3882 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Ramal-3882 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.C:J, DANIEL 
Ramal-3880 RUY BARBOSA 

10,30 c.s: 
Ramal-3882 LEOA 

C.A. ANEXO'\B" SÉRGIO 
CLÓVIS 8EVILÁCQUA ll,QO C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-3880 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 12,00 C. R. 

MARIA 

RUYBARBOSA 
Ramal-3880 THEREZA 

C,R.E, 
Ramal-3882 CÂNDIDO 

I LOO C.M. ANEXO \\B" CARLOS 

C.M.E. ANEXO\\B" CARLOS 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I - ATA DA 134• SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2 • .1 - Ofícios do Sr. 19-Secretârio da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 50/80 (n' 2. 742/80, na Casa de ori-
gem), de iniciativ-a do Senhor Presidente da República, que dã nova re
dação ao art. I' da Lei n• 6.756, de 17 de dezembro de 1979, que autoriza o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, a doar o 
imóvel que menciona, situado no Município de lcó, Estado do Cearã. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 51/80 (n' 2.575/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os valores 
de retribuição da Categoria Funcional de Agente de Vigilância, e dâ ou
tras providências. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 17/80 (n' 52/78, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Tratado de Interconexão Ferroviária 
entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, assina
do em Assunção, a II de abril de 1980. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projetos de Lei do Senado n•s 57/71, que regula a propaganda co
mercial dos produtos industrializados do fumo; 59/71, que disciplina a 
venda de cigarros a menores, limita a publicidade sobre fumo, torna obri
gatório, nos inVólucros dos produtos de fumo, o dístico": .. Cuidado! Preju
dicial à saúde", e dá outras providências; 78/7i, que dispõe sobre propa
ganda de fumo e de bebidas alcoólicas, e clã outras providências; 24/75, 
que determina que os maços de cigarro tragam impressos na parte externa, 
sua fórmula de composição; e 4/76, que torna obrigatória a inscrição do 
dístico que especifica nas embalagens de cigarros e demais derivados do 
fumo, e dâ outras providências. 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 51/80, lido anteriormente. 

1.2.4 - Comunicação 

- Do Sr. Senador Lourival Baptista, que se ausentará do País. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Necessidade da criação de 
uma política e de uma órgilo específico, com vistas ao desenvolvimento da 
exploração do ouro e pedras preciosas. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Congratulando-se com a Di
reção da EMBRAER pela participação daquela empresa na Exposição 
Aeronáutica de Fanborough, Inglaterra. Aquisição, pela Força Aérea 
Francesa, de aviões Xingu de fabricação nacional. 

SENADOR JOSE LINS- Esclarecimentos ao Senador Agenor Ma
ria sobre a comercialização do feíjão preto na Cidade do Rio de Janeiro. 
Finalidade da viagem empreendida pelo Ministro Delfim Netto a países 
euro:eeus. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Fundação, na Cidade do 
Rio de Janeiro, da Liga Brasileira de Defesa dos Direitos }:iumanos. 

1.2.6 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n9 235/80, de autoria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, que proíbe a participação do capital estrangeiro no 
caso que especifica, e dã outras providências. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n9 73/80, que autoriza. o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta 
e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 74/80, que autoriza o Governo do Estado 
de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares} destinado à Companhia do 
Metropolitano de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 75/80, que autoriza o Hospital Municipal 
Henrique Lage, de Lauro Müller (SC) a contratar uma operação de crédi
to de CrS 3225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzei
ros). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 339/78, de-autoria do Sr. Senador 
Murilo Paraíso, que dispõe sobre a- extinção da_enfiteuse de bens públicos 
e partículares, e dã outras providências. Discussão sobrestada por falta de 
quorum para votação do Requerimento n9 384/80, de adiamentO da dis
cussão. 

- Projeto de Lei do Senado n• 20/80, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, revogando a legislação que declarou municípios brasilei
ros como ãreas de interesse da Segurança Nacional. (Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade.) Discussão sobrestada por falta de quorum 
para votação do Requerimento n9 385/80, de adiamento da discussão para 
reexame da Comissão de Constituição e Justiça. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 14/80, de autoria do 
Sr. Senador Jorge Kalume, que autoriza o Poder Executivo a propor ao 
Conselho de Desenvolvimento Econômico -COE, a providência que es
pecifica. Aprovada. Ã Câmara dos Deputados. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 72/80, que autoriza o 
Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 7.146.536.851,44 (sete bi· 
lhões, cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mil. oito
centos e cinqUenta e um cruzeiros e quaien-ta e -quatro centavos) o mon
tante de sUa dívida consolidada. Aprovada. À promulgação. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 34/79 
(n' 35/79, na Câmara dos Deputados), aprovando o texto do acordo que 
estabelece a comunidade da pimenta-do-reino aberto à assinatura em 
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Bangkok, Tailândia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971. Aprovado, em 
turno' suplementar. Ã Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Resolução n'i' 76/80, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ '60.000.000!00 (sessenta milhões 
de cruzeiros) o moritante de sua dívida consolidada. Discuss_ão ence!rada, 
após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 77/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ilhéus (BA) a elevar em CrS 273.320.000,00 (duzentos e setenta e 
três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 81/80, que autoriza a Prefeitura da Cida
de do Rio de Janeiro a realizar empréstimo externo de USS 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares americanos) destinado a aperte de capital do 
município à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro-RJ. Dis-

cussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a 
votação- adiada por falta de quorom. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JOSE LJNS- Prosseguimento do discurso iniciado no 
Expediente da presente sessão. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Prisão, em cârcere privado, 
de posseiros e sacerdotes católicos efetuada pela polícia goiana, na locali
dade de Axixâ. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO 

2 - MESA DIRETORA 

3 ~LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
REJ> 

4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 134~ SESSÃO CONJUNTA, EM 15 DE SETEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E JORGE KALlJME 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM~SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carrei
ra- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre 
Costa- Luiz Freire- José Sarney- Bernardino Viana- Helvídio Nunes 
- Alrnir Pinto- José Líns- Agenor Maria- Cunha Lima- Humberto 
Lucena- Aderbal Jurema- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Passos Pôr
to - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Alberto Lavinas 
- Roberto Saturnino - Murilo Badaró - Tancredo Neves - Henrique 
Santillo- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Leite Chaves- Lenoir Var
gas. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~'-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

g lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. lC~-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 50, DE 1980 
(n' 2.742/80, na Casa de origem) 

De Iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dá nova redação ao art. 1.0 da iLei :n.0 6. 756, de 17 
de dezembro .de _1979, que autoriza o (Departamento )Nacio .. 
nal de Obras Contra as Secas - DNOü.S a !do~ o imóvel 
que menciona, iSituado no Mwlicípio_ de Icó, Estado \do 
Ceará. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 o captit do art. 1.0 da Lei n.0 6. 'l'56, de 17 de dezembro 

de 1979 que "autoriza o Departamento Nacional de Obras· Contra· 
as secaS - DNOOS, autarquia vinculada ao lvfinistério do Interior, 
a doar o imóvel que men_ciona, situado no Município de Icó, Esta-: 
do do Ceará", passa a ter a .seguinte redação: 

"Art. 1.0 Fica autorizado o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas ~ DNOOS, a doar, à Companhia 
Brasileira de Armazenamento - CliBRAZEIM:, mediante es
critura pública, uma área de terra de sua propriedade, 
com 60.000m2 (sessenta_mil metros quadrados), localizada 
no Municipio de Fcó, Estado do Ceará, destinaãa à cons
trucão de um armazém convencional, e definida na plan
ta constante do Processo MI. n.o 13.1'78/79, devidamente 
rubricada pelo Secretário-Geral do MinistéJ;"io do Interior." 

Art. 2.0 A CIIBRA2lEJM não poderá, em qualquer tempo, alie
nar' o imóvel a que se- refere esta lei sem expressa autorização 
do Ppder Legislativo, ficando sem efeito a doação caso a coisa: 
doada não seja aproveitada para os fins ora nieileionados. 

Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM: lN. o 1:17, DE 1980 

Excelentlsslmos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. S~ da Constituição, tenho- a honra de sub

meter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do l!nte
rlor, o aneJOO projeto de lei que "dá nova redação ao art. 1.0 da 
Lei n.0 6. 7>56, de 17 de dezembro de 19'19, que autoriza o DNOCS 
a doar o imóvel que menciona, situado no Muni'Cípio de Icó, Es
tado do Oeará". 

iBJ:asilla, 8 de abril_ de 1980. - .João Figueiredo. 

EXIPOSIÇAO DE..MOTJIVOS N.o 315, DE 25 DE MA1R.Ç0 DE 1960, 
DO SEN!aOR iMINI8TRiO IlE l!lS1I' ADO DO liNrl1ERIDR 

IExcelentissimo Senhor Presidente da Repúbl!ca: 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa 
Excelência o Projeto de Lei, em anexo, dando nova redação ao 
art. 1.0 da Lei n.0 6.7>56, de 17 de dezembro de Ul7~, que autoriza 
o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas ~ DINOCS, 
autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar, à Compa
nhia Bras1le1ra de Armazenamento - CliBRAZEM mediante es
critura pública, wna ârea de terra com 6.,00oo ha (seis hectares), 
localizada no Munlcipio de Icó Estado do Ceará destinada à 
construção de um armazém conVencional. ' 

A ne'Cessidade de ser alterado o art. 1.o da Lei n.o 6.700179,, 
decorre de ter havido equivoco no dimensionamento da área pro
posta de 6.{)0()m2 (seis mil metros quadrados), quando na reali
dade, a área necessária à construção do armarem convencional é 
de 6,0000 ha (seis hectares). 

Resta, tão-somente, a eJOpressa autorização legislativa, para 
que se possa praticar o ato juridico ora proposto, o que me leva a 
solicitar, de Vossa Excelência, o encaminhamento do incluso Pro
Jeto de Lei à deliberação do Congresso Nacional. 

Queira aceitar, Senhor Presidente os protestos do meu mais 
profundo respeito. - Mário David Andreazza. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 ô.'re6, DE Jrf DE :DEZEMiB'RO IDE 19'79 

Autoriza o !Departamento Nacional de Obras Contra 
as !Secas f- DNOOS, autarquia. vinculada ao !Ministério do 
Interior, a doar .o imóvel que menciona, situado no [Muni
cípio de Icó, +Esta4o do Ceará, e dá /outras iProvidências. 

Art. 1.0 Fica autorizado o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas~ DN'OCS. a doar. à Companhia Brasileira de Ar-
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mazenamen to - CliBilllA2lElM, me dlim te escritura pública, uma área 
de· terra, de ·sua propriedade, com 6.000 m2 (seis mil metros 
quadrados), localizada no 'Munlciplo de Ic6, Estado do Ceará, des
~nada à construção de um armazêm con:vencional', e definida na 
planta constante do Processo MI n.O 13.1'18/79, devidamente rubri
cada pelo secretário-Geral do :Ministério do Interior. 

'PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 51, DE 1980 
(No 2.575/80, na Casa de origem) 

De Iniciativa do Sr. Presidente da República 

Fixa os :valores de tretribuição Ida !Categoria. Funcional 
de Agente de ,Vigilância, e M !GUtras ';providências. 

o Congresso Nacional decreta:. 

Art. 1.0 As classes integrantes da Categoria Funcional de 
Agente de V!g!lâno\a, lncluida no Grupo-Outras Ativ!dades de 
IN!vel Médio, designada pelo Código NM-1045 ou LT-NM-10<1!5, cor
.respond·em as referências de vencimento ou salãrio por class.e, es
tabelecidas no Anexo desta lei. 

Art. 2.0 Somente poderão atingir a Classe Especl<l.l, prevista 
!no AnexO desta lei, servidores em número não superior a 10% 
(dez por cento) da lotação global da categoria, de acordo com o que 
dispõe o parágrafo único do art. 7.o do Decreto-lei n.0 1.445, 
de 13 de fevereiro de 1~76, ,e legislação posterior. 

Art. 3.0 O ingresso na Categoria Funcional de Agente de Vi
gilância far-se-á na classe inicial, mediante concurso público de 
~rovas e subseqüente habilitação em curso de formação profissio
nal promovido pela Academia Nacional de Polícia, no regime ju
·ridico da legislação trabalhi.sta, observadas as normas legais e re
gulamentares pertinentes, exigindo-se, no ato da inscrição, com
provante de conclusão do ciclo ginasial ou 1.0 grau (8.• série). 

Art. 4.0 A. categoria funcional de Agente de Vigilância cone 
-correrão, preferencialmente, por transposição, os ocupantes de 
cargos ou empregos de Inspetor de Guardas e Quardas, ·bem como 
os que. em 31 de outubr:o de 1974 exerciam atribuiçÕ'es idênticas, 
com denominações diferentes, exceto os da área florestal. 

§ 1.0 Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores que 
tenham sido aprovados, até a referida data, em concursos especí
ficos para os mencionados cargos ou empregos e, em conseqüência, 
posteriormente nomeados ou admitidos. 

§ 2.0 Os .servidore~ li óue _se referem o ~put e § 1.o deste 
artigo não farão jus à ... diferença . de vencimento ou salár.io, vigo
Tando os seus efeitos fh'anceiroi a p<l.rtir da data de publ!cação 
do ato que efetivar a medida. 

Art. 5.0 Ao servidor que, mediante transposição do respecti
vo cargo ou emprego, for ~incluído na Categoria Funcional de Agen
te de Vigilância, aplicar-se-á a referência de valor de vencimento 
ou salário lgu<l.l.ou superior mais próxima do percebido à data da 
•v!gllânoia do ato que o transpuser. 

Art, 6.0 A desp-esa decorrente da aplicação desta lei será 
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União 
1e das autarquias federais. 

Art. 7.0 Na aplicação do disposto nesta lei serão observadas, 
no que couber, as demais normas constantes da Lei n.0 5.9'90, de 17 
de dezembro qe 1973, e legislação poste!l\or. 

Art. 8.0 Esta lei entrará em vigor na data de :Stra publicação. 
Art. 9.0 Revogam-se as di&POslções em contrário. 

ANEXO 

(Art. 1.0 da Lei n.0 , de de de 1980) 

REFER:E:NCIAS DE VENCIMENTOS OU SALARIOS DOS 
CARGOS EFETIVOS E EMPREGOS PERMANENTES 

Grupo 

Outras Ativi
dades de Ni
vel Médio
NM-1000 

Ca.tegoria 
Funcional 

Agente de 
Vigilância 

Código 

NM-1045 ou 
LT-NM-104& 

Referências de Vencimento 
ou Salário por Classe 

Classe Especial - rle 30 a 33 
Classe B - de 26 a 29 
Classe A - de 19 a 25 

\MENSAGEM N.O 59, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membrqs do Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a honra de 
.submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral. do De-

partamento Administrativo do Serviço Público, o anexo .projeto de 
lei que "fixa os valores de retribuição da categoria Funcional de 
Agente de Vigilância, ·e dá outras providências". 

Brásílla, 13 de fevere.i.ro tlé 1000. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O 04!3, DE 6 DE F'EV'EREIRO DE 
1980, DO SENHOR DIRETOR-GEIRAL DO DEPARTAMENTO 

ADMINIS'IlRATIVO DO SERVIÇO PúBL!iCO 

____ :E:_xcelentlssimo Senhor Presidente da República 

Pela Exposição de Motivos DASP n.O 004, de 19 de novembro 
de 1979, foi .submetido à elevada consideração de \fossa Excelência 
projeto de decreto, consubstanciando- proposta form ulad<l. por este 
'Departamento, dispondo sobre a criação da Categoria Func,'.onal 
de Agente de VIgilância no Grupo-Outras Atlvldades de Nível Mé
dio, de que trata a Lei n.O 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e 
estruturado pelo Decreto n.O 7·2.950, de 17 de outubro de 1973., 

2. Em coilformidade com o disposto no oartigo 7.o da Lei n.o 
5.645, de 1970, no artigo 6,o do Decreto-lei n.O 1.445, de 13 de fe
vereiro de 1976, e tendo em vista de estudos levados a efeito pelos 
órgãos técnicos deste Departam·ento, a medida merece acolhida, 
tornando-se, portanto, necessária. a edição de instrumento legal 
para adequá-la à escala .salarial, que estabelecerá os valores de 
retribuição das referênc,ias dos cargos ou empregos que irão inte
grá-la. 

3. Na fixação das referências na escala salarial aludida no 
item anterior foi adotada, como paradigma, a Categoria Funcional 
de Agente de Defesa Florestal, Código NM-1008, em face da slml
litude de atribuições e de mesma escolaridade, ob&ervadas no en
tanto, as respectivas peculiaridades. 

4. Nestas cqndições, tenho a honra de .submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de 1ei, que co:p.
substancia as prov.ldências justificadas nesta Exposição de Motivos, 
para o devido encaminhamento ao Congresso Nacional, acompa
nhado de mensagem, caso seja aprovado. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha mais elevada consideração. - José Carlos Soa
res Freire. 

DECRETO-LEI N.O •1.4415, DE 1& DE ~ DE 1~76 

,Reajusta os vencimentos e iSalários dos servidores ci
vis .do Poder Executivo, dos membros da. !Magistratura e 
do Tribunal de ·Contas da. União, e dá outras providências. 

Art. 7.0 OS critérios e requisitos para a movimentação do 
servidor, de uma para outra Referência de v-encimento ou salário, 
serão estabelecidos no re.gulamento da Progressão Funcional, pre
visto no art. 6.0 da Lei n.o 5.6%, de 1970. 

Parágrafo úníco. As Referências que ultrapassarem o valor 
de vencimento ou salário. estabelecido para a Classe final ou única 
de cada categoria FunCional, corresponderão à Classe Especial a. 

que .somente poderão atingir servidores em número não superior 
a lO% (dez por cento) da lotação global da Categoria, segundo 
criúé~lo a ser estabelecido em regulamento. 

LEI 'N.0 5.~00, DE 17 DE FEVEREliRO [)E 1973 

Fixa os valores de vencimentos dos cargos do Grupo
Outras tAtividades de Nível Médio, e tdá outras providências. 

O :Presidente da 'aepúbllca, 
!Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1.0 Aos níveis de classificação dos cargos Integrantes do 
Grupo-Outras Atlvidades de Nível Médio, a que se refere a Lei 
'n.o 5.645, de LO de dezembro de J9.70, correspondem os seguintes 
vencimentos: 

Níveis 

NM-7 
NIM-6 

-·NM~5 

NIM-4 
N!M-3 

NM-2 
NM-1 

Vencimentos Mensais 
Cr$ 

2.300,00 
2.100,00 
1.900,00 
1. 700,00 
1.400,00 
1.000,00 

600,00 
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Art. 2.0 As gratifiea~ões pelo exercicio em regime de tempo 
integral e dedicação exclusiva e do serviço extraordinário § este 
vinculado, as diárias de que trata: a Lei n.0 4.Ql9, de 20 de dezem
bro de 196,1 e respectivas absorções~ referentes aoS cargos que 
integrarão o' Grupo-'Outras Atividades de Nivel M&lio, ficarão ab
sorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no art. 1.0 

§ 1.o A partir da· vigência dos decretos de transposição ou 
transformação de cargos para as categorias Funcionais do Grupo
outras Atividades de Nível Médio, cessará, para os respectivos 
ocupantes o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, 
bem comÓ de todas as outras que, a qualquer titulo, venham sendo 
por eles percebidas abrangendo, inclusive, diferenças de venci
mento, gratificaçõeS de produtiyidade e complementos salariais, 
ressalvados, apenas, a· gratificaçao adicional por tempo de serviço 
e o salário-<fanúlia. 

§ 2.o A gratifrcação de que trata a Lei n.0 1.2~4, de 14 de 
novembro de 195Q é mantida, mas passa a ser calculada na base 
de vinte por centÓ dos respectivos vencimentos, f.bw.dos no art. 1.0 

desta Lei. 
Art. 8.0 J1: vedada a utilização de colaboradores eventuais, 

retribuídos mediante recibo, para a execução de atividades eo:z;n
preendidas no Grupo-Outras Atividades de Nível Médio. 

Parágrafo único. A medida em que for sendo implantado- o 
Grupo-Outras Atividades de Nivel Médio, nos órgãos em q~e o re
gime jurídico do respectivo pe:ssoal seja estatutárioJ ficam extin
, tos os empregos regidos pela legislação tmbalhl.sta, a que sejam 
inerentes tais atividades, os quais, entretanto, poderão ser trans
formados em cargos do mesmo Grupo, de acordo com critérios es
tabelecidos pelo Poder Executivo. 

Art. 4.0 Somente poderão inscrever-se em concurso, para in
gresso nas categorias Funcionais do Grupo-Outras Atividades de 
iNivel Médio, brasileiros com a idade máxima de trinta e cinco 
anos, que satisfaçam o requisito previsto no item X do art. a.o da 
Lei n.0 5.6415, de 10 de dezembro de 1S7<0, e outras exigências le
gais para o exercício da profissão, na forma estabelecida em ato 
do Poder ·Executivo. 

!Parágrafo único. A aprovação em concursos realizados para 
provimento dos cargos do sistema de classificação anterior à vi
gência da Lei n.O 5.645, de 10 de dezembro de 1970, não habilita o 
·candidato ao ingresso previsto neste artigo. 

Art. 5.0 Os venelmen tos fixados nesta Lei vigorarão a partir 
dos decretos de inclusão dos. cargos no novo sistema, a que se 
refere o § 1.0 do art. 2.0 

Art. 6.0 Observado o disposto nos artigos 8.0 , item m, e 12 
da Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 197<0, as despesas decorrentes 
da aplicação desta Lei serão atendidas pelos recursos or(;a.nlentá
rios próprios dos Mlnistérios, órgãos integrantes da Presidência da 
Repúbllca e Autarquias federais. 

Art. 7.0 Esta Lei eritrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasflla, 1-7 de dezembro de 1973; !J!l2.0 da Independência e 
85.0 da República. - Emílio G. M.P.ilit>f 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 17, de 1980 
(N~' 52/78, na Câmara dos Deputados) 

A pro"· a o texto do Trabalho de Interconexão Ferroviária entre a 
República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, assinado 
em Assum;ão, a 11 de abril de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Fica aprovado o texto do Trabalho de Interconexão Ferroviária 
entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, assinado 
em Assunção, a 11 de abril de 1980. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrarã em vigor na data da sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 161, DE 1980 

Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, o texto do Tratado de Interconexão Ferroviária en
tre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, assinado em 
Assunção a 11 de abril de 1980. 

Brasília, l3 de maio de 1980. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N• DAM-lf130/680.11(846) (844) 
DE 8 DE MAIO DE 1980, 

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Na presença de V assa Excelência e do Presidente da República do Para

guai, General Alfredo Stroessner, tive a honra de firmar, a ll de abril do cor
rente ano, com o Chanceler Alberto Nogués, em Assunção, o Tratado de In
terconexão Ferroviária com o Paraguai. 

2. A celebração do referido instrumento, ao levar em conta as vanta
gens, no contexto das relações bilaterais brasileiro-paraguaias, do estabeleci
mento de uma interconexão ferroviária que ligarã aquele país às instalações 
portuárias do Brasil sobre o Oceano Atlântico, em particular às de Parana
guá, conforme enunciado no seu artigo I, corresponde à implementação de 
estipulações contidas em atos internacionais anteriormente firmados por am
bos os Governos. Entre estes, cabe destacar o Tratado de Amizade:: e Coope
ração, concluído em 4 de dezembro de 1975, cujo artigo XI prevê a realização 
de estudos de interconexão ferroviária entre os dois pafses, e a Declaração 
Conjunta de Suas EXcelêD.cias os P!esidentes Emílio Garrastazu Médici e Al
fredo Stroessner, de 26 de abril de 1973. Teve-se presente, ademais, o objetivo 
de integração lisica d:i região contemplado no Tratado da Bacia do Prata, do 
qual são partes todos os países da ãrea. 

3. 9 ar~igo II-do TrRtado di~põe que a interconexão sc::rã realizada me
diante a união das redes ferroviárias brasileira e paraguaia nas proximidades 
de Guaíra (Brasil e Salto de1 Guairá (Paraguai). A decisão a respeito do local 
de intercone;l(;.ão, sugerido a ambos os Governos em estudos técnicos adrede 
efetuados sobre o assunto, peirnitirã ao Brasil utilizar, para esse fim, a ligação 
ferroviária projetada entre Guaíra c:: Guarapuava, no Estado do Paranã. 

4. As Partes Contratantes concordam, segundo o artigo III, em adotar 
especificações técnicas uniformes como referência básica para os projetas dos 
trechos a serem construídos entre Guarapuava e Assunção. Os parágrafos do 
citado artigo assinalam que a bitola adotada será de 1,60 metro para a infra
estrutura e de 1,00 metr-o para a superestrutura. Ademais, o empreendimento 
deverá permitir everitual eletrificação das redes ferroviárias de cada Parte. 
Cabe destacar a tal respeito, que a adoção de bitola métrica em toda a exten
são da ligação Assunção-Guarapuava não impedirá aos países, caso assim de
sejem, de implantar outras bitolas até 1,60 metro de:: largura em seus respecti
vos trechos nem de procederem à eletrificação destas, conforme suas conve
niências. 

5. O artigo IV menciona o propósito das Partes Contratantes de trocar, 
permanentemente, informações sobre o andamento dos projetas e obras de:: 
interconexão ferroviâria, bem como de fixar o cronograma de execução e tér
mino dos trabalhos, tendo em vista garantir a conclusão simultânea da cons
trução de uma e outra rede ferroviãria, em um ponto da fronteira a ser especi
ficado no projeto. O referido dispositivo é importante para a execução har
moniosa das obras destinadas à execução. 

6. Os Governos do Bri:iSif e do Paraguai manifestam, no artigo V do 
Tratado, seu empenho em estabelecer todas as condições para que a intercoM 
nexão· esteja concluída dentro de um prazo de quatro anos a partir da troca 
dos Instrumentos de Ratificação do Tratado. O aludido prazo que configura 
uma meta ideal, é tecnicamente exeqUível a sua menção do corpo do presente 
Tratado reflete o grande interesse em torno da interconexão ferroviária con
·cebida. 

7. Ambas as Partes, nos artigos VI e VIl, acordam celebrar, tão logo 
possível, Protocolos atinentes ao objeto e às bases para o financiamento dos 
estudos técnicos, obras, equipamentos e instalações em território paraguaio, 
tendo em conta a viabiHdade econômica da interconexão, bem como o trAfe
go ferroviário e as facilidades pertinentes. Esses instrumentos complementa
res permitirão materializar o empreendimento e ordenar convenientemente 
seu funcionamento. 

8. Tendo em vista o que precede, creio, Senhor Presidente, que o Trata~ 
do mereceria ser submetido à aprovação do Congress-o Nacional, nos.termos 
do art. 44, Inciso I, da Constituição Federal. 

9. Permito-me, assim, submeter à alta consideração de Vossa Excelên
cia com a presente Exposição de Motivos, o texto do citado ato internacional, 
bem como a Mensagem pertinente ao Poder Legislativo. 

Aproveito a -oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 
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TRATADO DE INTERCONEXÃO FERROVIÁRIA ENTRE A 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 

REPÚBLICA DO PARAGUAI 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, e Sua Excelência O Senhor Presidente 
da República do Paraguai, General de Exército Dom Alfredo Stroessner, 

considerando a cordialidade fraterna das relações existentes entre os dois 
países e a decisão de ambos os Governos de fortalecê-las cada vez mais; 

cônscios das vantagens recíprocas que decorrem da integração dos trans
portes entre o Brasil e o Paraguai, de que é demonstração eloqUente e impor
tância que tem a ligação rodoviária que se processa atraVés da Ponte da Ami
zade; 

dentro do espírito e da letra do Tratado da Bacia do Prata que tem como 
um dos seus principais objetivos a integração física da Região; 

recordando o que, a respeito, expressa a Declaração Conjunta assinada 
em Brasília em 26 de abril de 1973; 

levando em conta o .. Plano DfretOr de Integração dos Sistemas de Trans
portes do Brasil e do Paraguai" e a melhor utilização dos serviços portuários 
do Brasil, por parte do Paraguai; 

dando cumprimento ao disposto no Artigo XI do Tratado de Amizade e 
Cooperação, de 4 de dezembro de 1975; 

acolhendo os resultados dos trabalhos do Grupo ad hoc criado pelo 
Acordo de 17 de setembro de 1979; 

resolveram celebrar o presente Tratado de Interconexão Ferroviária e, 
para esse fim, nomearam seus Plenipotenciários, a saber: 

O Presidente da República Federativa do Brasil, 
Sua Excelência o Senhor Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, Minis

tro de Estado das Relações Exteriores. 
O Presidente da República do Paraguai, 
Sua Excelência o Senhor Embaixador Alberto Nogués, Ministro das Re

lações Exteriores. 
Os quais acordaram o sCguinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes decidem estabelecer, entre os dois países, urna in
terconexão ferroviária que ligará o Paraguai a instalações portuárias do Bra
sil sobre o Oceano Atlântico, em particular às de Paranaguá. 

Artigo !I 

As Partes Contratantes resolvem realizar a interconexão acordada no 
Artigo anterior, mediante a união das respectivas redes ferro\'iárias nas proxi
midades de Guaíra (Brasil e Salto de! Guairã (Paraguai). 

Artigo III 

Considerando o disposto no Artigo I do presente Tratado e que, de acor
do com o mesmo, é conveniente que a totalidade dO percurso tenha a maior 
uniformidade possível de características técriic3.s, as Partes Contratantes con
cordam em adotar, como referência básica para os projetas dos trechos a se
rem construidos entre Guarapuava e Assunção, especificações técnicas uni
formes. 

Parágrafo primeiro ---A bitola acordada será de I ,60 metro para a infra
estrutura e de 1,00 metro para a superestrutura. 

Parágrafo segundo - Os projetas deverão ser elaborados e as obras exe
cutadas incluindo as previsões para a eletrificação das redes ferroviárias que 
cada Parte Contratante, atendendo aos seus pr6prí0s interesses, realizará. em 
seu território, no inesmo momento que considere oportuno. 

Artigo IV 

As Partes Contratantes trocarão, permanentemente, informações sobre 
o andamento -dos projetes e obras da interconexão ferroviária entre os dois 
países e fixarão, mediante instrumento pertinente, tãó pronto seja possfvel, o 
cronograma de execução e prazos de término das citadas obras. 

Este cronograma terá como objetivo principal garantir a conclusão si
multânea da construção de uma e de outra rede ferroviária em um ponto da 
fronteira a ser especificado no projeto. 

Artigo V 
As Partes Contratantes Inariifestam seu empeilho em estabelecer todas as 

condições para que a -interconexão feirroviãria entre os dois países esteja con
cluída dentro de um prazo de quatro anos a partir da troca dos Instrumentos 
de Ratificação do presente Tratado. 

Artigo VI 

As Partes Contratantes, dentro de um programa -de cooperaçã.o, celebra
rão, tão pronto seja possfvel, e para atingir a finalidade estabelecida n,.. Arti-

go I, um Protocolo que defina o objeto e determine as bases para o financia
mento de estudos técnicos, obras, equipamentos e instalações em território 
paraguaio, segundo condições que tenham em conta a viabilidade econômica 
da interconexão. 

Artigo V!! 

Com o mesmo espírito expresso no Artigo anterior, as Partes Contratan
tes celebrarão, antes de dar início às obras de iriterconexão, um Protocolo 
sobre tráfego ferroviário e as facilidades pertinentes, a fim de dar cumprimen
to ao que estabelece o artigo I. 

Artigo VIII 

O presente Tratado entrará em vigor na data da troca dos Instrumentos 
de Ratificação, que deverá realizar-se na cidade de Brasília. 
- Em fé -do que, os Plenipotenciários acima mencionados assinaram o pre

sente Tratado, em dois exemplares, em português e espanhol, ambos os textos 
igualmente autênticos. 

Feito na cidade de Assunção aos onze dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta. - Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro de Estado das Re
lações Exteriores - Alberto Nogués, Ministro das Relações Exteriores. 

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Transportes, Comum·
cações e Obras Públicas.) 

PARECERES 

PARECERES N•s 693 a 700, DE 1980 

Sobre os Projetos de Lei ·n.o 57, de 1971, que "regula a 
propaganda comercial doo produtos industliaJizados do 
fumo"; n.0 59, de tl.971, qQ.e "diSciplina a venda de cigar
ros. a n;t~nores, .J.i.m!ta. a publicidade !SObre .o- fumo, torna 
obngatono nos mvolucros dos produtos do fumo o dístico: 
Cuid.ado, prejudicial à saúde, e dá. outras !providências~'; n.0 

18, de 1971, que "dispõe .sobre la. ,propaganda de fumo e de 
bebidas alcoólicas, e dá outras providências"; n.o 24 de 
1975, que ''determina que os maços de cigarros: tragam 
impressa., na parte externa, sua fórmula de composição" 
e n.0 4, Ide 1976, que torna obrigatória .a inscrição do dísti
co que especifica. nas JeDlbaJagens de cigarros 1e demais de
rivados do f~o, e dá outras providências. 

PARECER N.0 693, DE 1980 
Da Comissii<> de Constituição e Justiça. 

(3.0 pronunciamento) 
Relator: Senador José Sarney 
Cabe-nos relatar os Projetes de Lei seguintes: 
1.0 --=-- Projeto de Lei n.0 57/71, de autoria do senador Benedito 

Ferreira, que cuida, especificamente, da propaganda com-ercial dos 
produtos industrializados do fumo~ permitindo-a quando associa-
da à do café. . 

2.0 - Projeto de Lei n.0 59/71, de autoria do Senador José Lin
doso, cujos objetivos são mais amplos, eis que, além de proibir a 
venda dos produtos industrializ'ados do fumo a menores de ctezes
seis anos, limita sua propaganda nas emissoras de rádio e televi
são, tornando, ainda, obrigatório o u.so do distioo CUidado - pre
judicial à saúde, em todos os invólucros. Finalmente, comina pena 
de multa aos infratores dos seus preceitos. 

-3:0 
- Projeto de Lei n.0 ?8/71, d-e autoria do Senador Qsires 

Teixeira, que .Procura, de forma mais abrangente, regulamentar a 
propaganda comercial dos produtos_ derivados do fumo e bebidas 
alcoólicas em geral. Segundo dispõe, a propaganda áeve-se limitar 
ao nome e preço dos produtos, vedada qualquer alusão elogiosa em 
programa de rádio e televisão; mesmo que simples manifestação 
eXlpressa em atos ou gestos que signifiquem euforia çu alegria de
correntes do uso ·cto álcool ou _do fumo. As penalidades previstas 
para os infratores vão, desde a suspensão do funcionamento, à 
multa variãvel de dez a cem salários mínimos. 

4.0 - Projeto de Lei n.o 24/75, de autoria do Senador Vas
concelos Torres, que torna obrigatória a impressão, nas embala
gens de cigarros, cigarrllhas, charutos ou fumo para cachimbo, 
de sua fórmula de composição, com tipos e quantidades da subs-
tâncias incluídas. , 

-As três primeiras proposições, arquivadas ao término da an
terior Legislatura por exigência regimental, lograram desarquiva
mento nesta sessão legislativa, .sendo anexadas ao Projeto de Lei 
n.0 24/75, por iniciativa desta Comissão, para: exame conjunto, à 
vista da correlação das matérias. 

Cumpre ressaltar que os Projetos n.os 57. 59 e 78, todos de 
1971, já mencionados, foram· devidamente- examinados por vários 
órgãos técnicos do Senado, somente não tendo sido apreciados pelo 
Plenãrio, por incorrerem na determinação do <>rt. S67, do Reg!-
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.mento Interno. São agora revigorados, ao ensejo do Requerimen
to n.O 83, de 1975, facé ao advento de uma nova propo.slção, a de 
n.O 24/7Õ, com matér!3. correlata, a qual ainda não colheu qual
quer m'3.nifestação das Comissões. 

Completando o presente relatório, destacamos mais a anexa
ção ao processado do Aviso n.o 128/74, do Senhor Ministro-Chefe 
do Gabinete Civ!I, da Presidência da República, através do qual 
.são encaminhados a esta Casa os argumentos do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, desfavoráveis à aproV"ação dos Projetes de 
Lei do Senado n.oo 57, 59 e 78, de 1971. 

Posto Isto, pasSamos a opinar. 
Não nos é dado colher no exame de qualquer da.s proposições, 

em apreço, a marca ,da Inconstitucionalidade ou injuridicídade. 

Em primeiro lance, vale observar que as medidas neles pro
postas bem se Situam na área da competência legislativa da 
União, visto como se consubstanciam norma_s tendentes à. defesa 
e proteção da. saúde (art. 8.0 , XVI!, alínea' e~ da Constituição Fe
deral). 

De outra parte, a iniciativa parlamentar, em. semelhante mis
ter, não depara com qualquer dos óbices que lhe opõe o art. 57, da 
Constituição. 

Tampouco emerge das providên-cias· legislativas sugeridas a 
infringência de principio basilar integrado na sistemática da- orde
namento jurídico brasileiro. Masz ao contrário, se afinam com o 
norteamento dessa sistemática, de inspiração constituclon1J.l, diri
gido no sentido da harmonização da ordem econômica com os seus 
fins eminentemente sociaiS. 

É verdade que sem embargo da correlação de matérla.s trata
da na.s proposições, a au:>rovação de uma não elimina nE'cessaria
mente a de outra, dada a diversidade de seus objetivos. 

A nosso ver, portanto, o que mais .se a~onselha. !_!O caso, é o 
tratamento normativo conjunto, tendo em VIsta a eçllçao de provi
dência legislativa única, capaz áe acudir a problemática comum 
a todos os projetos, de forma unitária, ampla e sistemática. 

Não se tratando todavia, de proposição .sobre cujo mérito deva 
esta comissão opinãr, a formulação de substitutivo não é cabível. 
em face do que dispõe o § 4.o do art. 104 de nosso Regimento In
terno. 

!Manifestamo-nos, pois, em oonclusã~, apenas em favor da 
constitucionalidade e juridlcidade dos Projetas examinados. 

Bala~ da Comissão em 20 de agosto de 1975. - Accioly Filho, 
Presidente ·- J'osé Sá.rney, Relator - Nelso.n Carneiro - José 
Lindoso - Italívio Coelho - Heitor Dias - Henrique de La Roeque 
- Helvidio Nanes - Gustavo Capanema. 

PARECER N.O 694, DE 1980 
Da Comissão de Saúde 
(3.0 pronunciamento) 

Relator: Senador Roy Santos 

Jtelatório 
1. No dia 1.0 de setembro de 19-71, foi aprovado pelo plená

rio reqerimento, de n.0 177, por mf.m assinado, no sentido de que 
tivessem tramitação conjunta os Projetos de n.o• 57, 59 e 78, de 
19~1; posteriormente, a requerimento do Senador Accloly Filho, 
aos mesmos foi anexado o de n.o 24 de 19'i'5. 

O de ,n.O, 57/71, de autoria do nobre Senador Benedito Ferrei
ra, "regula a propaganda dos produtos industrializados do fumo"; 
o de n.0 59/71, do eminente Senador José Lindoso ,"disciplina a 
venda do cigarro a menores. limita a publicidade sobre o fumo e 
torna obrigatório nos produtos do fumo ·o dístico: cuidado, pre
judicial à sa{tde"; o de n.o 78/~1, do Ilustre Senador Oslres Tei
xeira 'dispõe 'sobre propaganda do fumo e de beblda.s alcoólicas"; 
e o de n.o 24/75 do digno Senador Vasconcelos Torres "determina 
que 'os maços de ciganos tragam f.mpressot na parte externa, sua 
fórmula de composição". 

2. Toda.s as quatro propo.sições visam provldência.s que po
nham 'fim, ou pelo menos reduzam o uso do fumo; apenas a de au
toria do nobre Senador OS!res Teixeira coloca ao lado do fumo, 
as bebidas alcoólica.s. 

--'Ouvido -o POder Executivo, através apenas o Min.j.stério da Fa-
renpa, e não também o ela Saúde, - diz o titular daquela pa.sta: 

"Colhidos os dados necessârios, constatou-se que a receita 
tributária global da União, no ano fiscal de 1973, foi da 
ordem de Cl'$ 47.821.204.000,00 (quarenta e .sete bilhões, 
oitocentos e vinte e, hum milhões, trezentos e quatro mil 
cruzeiros) sendo que a parcela do I.P.I., referente ao fu
mo foi da ordem de Cr$ 5.913.154.000,00 (cinco bilhõeS, 
novecentos e treze mllhões, cento e cinqüenta e quatro mil 
cruzeiros) e a das bebidas de Cr$ I. 433.929.000,00 (um 

bilhão, quatrocentos e trinta e três milhões, novecentos 
e vinte e nove mil cruzeiros) totalizando Cr$ 7.$47.083.00,00 
a arrecadação somente do I.P .I., representandD, em termos 
percentuais, 15% da arrecadação global tributária. 

A aprOvaÇãO do subStitutivo ,ora em exame, poderia. oca
sionar uma· sensível redução na receita proveniente dos 
tributos, principalmente do I.P.I., desarticulando, desta 
forma, o sistema eoonômico-f.lnanceiro d'a União, Estados 
e Municípios, uma vez que, por imperativo constitucional, 
12% do IPI e IR são distribuídos aos fundos de Partici
pação dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios, Fundo 
de Participação dos Municípios e Fundo Especial." 

O Ministério da Indústria e do Comércio, por sua vez, assim 
se pronl,lnciou~ quando da apresentação do projeto idêntico ao do 
nobre Senador José Lindoso: 

'
1Este ·Ministério, por ocasião do exame da matéria, jul
gou mais ade·qrrada a sua· regula.m.entação por ato do Po
der Executivo. Esta,m.os examinando minutas de a tos admi
nistrativos (D6creto ou- Portaria) capazes de conferir.- fle~i~ 
bilidade e mobilidade as normas regulamentadoras, perml
tindo que. no futuro, seja feita com facilidade·· qualquer 
alter.ação julgada conveniente. 
Norma.s regul·amentares cristalizadas em lei são mais rígi
das e, portanto, de alteração mais difícil. o que não é 
aconselhável no campo da legislação social." 

A Confederacão Nacional da Indústria também se pronunciou 
a respeito, e contrariamente, dizendo: 

"Já existe em nossa legislação a proibição de servir, em es
tabelecimentos comerciais, bebid-as alcoóllca.s a menores de 
dezoito anos sob pena. de prisão em flagrante do infrator. 
Hã muita diferença entre· servir e vender. A bebida. desde 
que vazada em latas_ ou giarrafas. potes etc., e lacrada, ne
nhum perigo· pode oferecer ao menor que vai comprá-la a 
mandado dos pais ou adultos a quem serve. A proibir-se a 
venda desse produto teria que se acrescentar a ele uma lis
ta infindável de outros produtos, porque, estes sim, no
civos e perigosos não só a menores, mas a todos, depen
dendo de sua utilização. Inoonporar-se-iam à relação. por 
exemplo, lâminas, navalhas, facas, detergentes. medica
mentos, saneantes e muitos outros. No que concerne à 
compra de bebidas, portanto, pensamos que a legislação 
atual é sábia e. deve ser mantida no limit-e dos seu& 
termos. 
No que tange à v.enda de eigar.ros, o .mesmo acoiilt.ece. Me
nores não só compmm <:i!l'axros a pedido dos ~ e ter
,~os como também as revendem, quendo empú"eg>aJoos, au
f€'rlndo dal !P'M"te ,d,a renda ~am.iliar. Exls~ alnda a clia:sse 
dos boys. (da qual :pertenceram honroo:amente multaiS das 
brilhantes figurS~S de hoj•e), em cujas tarefas Be incl!ui ·a 
eOIIl!lJI!la de cigaa"ros pama os rpllltrões e se1'Vidores categooi
zadoo. A vingar .a prolbição, teriam as empresas que des
VIlarem mão-de-obra •mais quallfwa<la p:wa esse mister ou 
ldOlof. preferência ao eonpregado ax!u1to, em <tebrimernto, do 
menor." 

E ma.>s adiante: 

'\PXeSCI'ere <> <L11t. 3.0 <qoo 'OOdos OS mvólucros de apre.sien
ta~ão do f.umJo, !Parelals ou totais, em rrolo, picado, desfia
roo, em ciog1BroroS ou quaiquer outra il!llO•dalidade, e de bebi
das 'alcoólicaS, <terão de 'ÍJllaze~ obrigatoriamente, QU>W:ldo 
destma;dos à veooa em te!Titórlo nactonaJ, em let!IDrus de 
tamanho destacado, dístico a'Ientando tra.tar-se de pú"Ordu
>!lo :prejudlclarl à saúde, 
- artigo, data venla, além de ier;,- o bom sens<>, compe
lindo o fa.brlcante a. fazE>r contrllll>mpaganda do seu pro
dru:to, ~apresenta notáVleiis incoerências quando eXICetua da 
obrlgatori.Jedooe o fumo e as >hebldlas alcoólicas dootlnado.s 
•ao meroado externo. Os <>Jõellitos danosos, !t"""a o legislador, 
prur,eoo, só são válidos !i>ar,a os bra.sileh"oo, já que há oon
trovérela itmlversal sobre o a.ssunúo quanto aJO :l!umo, Sle!tldo 
ceno que, no ea.su <las bebl<las, somente 'a ingestão dema
- pode a.fetaJr a saúde, coono qualquer orutra substãn
c!Ja aillmer>tar ingerida fom dos limites nol1lllJa.l.s." 

E no me<imo sernt!do pú"<mllJiloC~~-sle-~ li'"<!8r!W.çQe.s d"- In-
dústria de Minas GeraJs e~ ile~Sã.o Paulo, rueg1arndo a prlme1!r<a: 

"A pro<po<;l.~ão do I!Iootre pa;rlarmentar foi, ame<Liúrumos, bla
'seada no exema>lo :tlXlorOO-;amerloo.no, do qUial algumas pro-
vidências propostas pelo sen<lldolr lllpl'e\Seil1tam sem.~!h.aon
çrus. São os oasos da limitação à publlckLalde, ilrJclu,slve em 
TV, e a mclusão do di<>tl:oo. 

Conforme notícias já divulgadas pela imprensa brasi
leJma, rus medidas colocaJ<1as 'em prática !tllOrS Esbaldbs Uni
dos até a rpre.sente d.a:ta somente trQIUXetran:t 'COlll:O !reSUl
tado -a queda dos gastos com rpublicidade, o que signi!fica 
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o aUillllento dos •UC!OOS cla8 ~ Ide cig"""""' e reilu
ção das "ecelJta.s das agêfnclas rpul>llcitár]as." 

iEl a Federação Paulista: 
''W'aJ() oll>sbam.te ""conll<l\'a que o sul>slb11lUtivo Ida C<lil'nlssão 
Klle OOmtttuição e Justi~a aJpresei)Jta mtenções elevada
m<mte merltóriaJS, tal COIIIl.!) Já ~ com os pro jeitos ele 
lqUie resultou, mer..ce ser rejel1l,.d&, ID.ão só pOT oonteil." dts
lj)()Si:tivos já <1egru.l~os pella leglslação em vigm- OOIIl10 tam
bém por apil."eSeD.tail." ouliros, que 'Villl!nrerru:n ml!•téria COID.Sti
<fluc.i<>D!lll., o que lJllllpede sua rtmanmta<;ão." · 

3. 1Dlstl11l>l,li00s, ~ente, às d!o<utas Cmnrissões T~
'"'" do Senado, a que tenam que !r, ai obtive= os segrul!D.1;oo pa.
<l'eCI&e\S: 

a de n.0 57/71 - rpasreoor COID.til."árlo ®. Comlssão' de Constl>tui
çã;o e Justiça, por oorusildeirá-lo inronven.!ente, e paa:eool'eS CO<lJtil"á
Tios da Oooíl15São de Eoon<li!Illia e de Fl!n!~ e raJvmálvel ·da Ci<>
m.i\Ssão de saúde; 

"' n.O 59/71, oom. P""""""' pela oonstl~ e j<!l<1'ildicdl<f 
d!e <'laJ Oclm!ssão de Collstitllição e Justiça e favorá-rel dJa.s Oo!m.is
sões de Ecoin<JimJ.a. e c1:e Saúde e wntrário da OOIIlllJssão de Flinlan-
ças; . 

a de n.0 78/71, recebeu parecer favorável da Comissão de G<l<!ls
tituição e JIIJStiça, com sul>Btitut!Jvo, já e-os, ao mesmo 
tempo, com os·projertl<JLS de n.os 57 e 59, de 1971; a Comissão de 
Ec01l011l1s. &JJldtou pa<"eoor .prlunelro da Coz:njssáo de Sruí<lé' e está 
foi faVI>il."álve1 ao substitut!Jvo da C<>mlssão de COnstituição e IJusti.
ça e a Oolm.issã<> de EleOin<Jmla, :na forma d<> Pml=<mix> da Oomls
são de Ss.úde, aJpresenix>u wn oobst1tutivo, e contil."árlo da Oomls
são de Flnialnças; 

a de n.0 24, de 1975, ID.ão chegou a ter pa<"ooer próprio, f=e ao 
•requerluneiD.to do emmerute Preoidente da Oclmissão d!e amstltuição 
e J.ustlça, senador A.ccloly Filll<>, de .abril de 1975, pa.11a que tivesse 
ltrMriirllação co!lljunta com as de n.os 57, •59 e 78, de 19'1!1. 

4. · Há, assim, d<)Js su:ootltutivos às Teferldas proiJ(lslções. Um 
da OoJnJ.ssão de COnstituição e J,ootiçoa, Mota.do pela Coml&sãx> de 
Saúde, e oru.til."a de. autor::a da d<Juta ComisSão de Economia. Vale a 
pena 1lrainrorevê-los paro. mellror ol'ldeiilação ,;"eJOMIJ:e'da matéria. 

o da Comlssãó de Comt;dmição e ,J,m."'tiQ"' dllslpõe: 

'IEMENiDA SUBSTITUTIVA (OOJ) 

IDê-<se aos projetas a oogulnte, redaçã;o: 

PROJiE!I'O DIE iúEli DO SENaDO N.o 
D~o;cljplma. a VleOllda. de clgi!!JNOO a meonores, <~~spõe sobre a 
Uml~ação da propa.iJ3!0<1a OO!Ilru!Cial dos pro<Lutos indus
·mal>iza.d<ls do fumo e die bebidas atlcoóllClàiS, >tcillm!a obrlg1a
tório, ID.Os invólooros dos produtos ~=geLros, o uro. de 
disticos que alertem serem prejudicla.>s à saúde, e dá oo
ltras provldêmJ!a.s." 
O OO!Íl!!l'"""" Na.cl<JooJ. decrelta: 
Ai1t .. 1.o Jll .proll>ida a VleOllda. de foon.o e de bebldss alcoóll
css, sob qualquer fo±m.a, a. menor-es. de dem:sseis all'llOiS, bem = a propag'atlda desses pro<>utos em reviStas, publloo.
ções ou prog;ra.mais inJJam.tks. 
A.r.t. 2.o A >propagmnda comea:ctaJ. dos produtos lrndwt>r:!a
lit.oaldos do fumlo e •bel>ldas aJ:ooól.lcas, pela televisão e rá
dlo só poderá ser feõtia no horáJrlo das vi!D.te e duas às 
cinm horas da !lllamhã. c 

Pail."á~lJ3lfo úmlco. 1: 'Vedado em pro·~ de te>:ewlsão e 
Tádilo, alusões elogicsas por pa:lavras ou g.estc" a qu:aiqu"r 
dos ·produtos compreemdtoo" "'""' disposições deste axtlgo. 
Art. 3.0 Todos os Jm.vó1ooros de .,Pre>e~ntação do· fumo, 
p.8ll"lclaJs ou .tota.is, em rolo, pilc.rudo, d.as:filado, em cigaJNos 
ou quaJ.quer outra. modalida.d.e, e de •bebld!!is ra.lcoóllcas, tle
ll'ÕJO ele t= obrlgoa,1Jo•rlMllente, qUJMJdo dootm~os à ven
da em ·t011l'i.tórlo nacloml, em le<rros de tarmJairulro deStaca
do, d!.sti.co alertando til."atar-se de >produto >pre~·udiclal. à 
saúde. 
A>rt. 4.o A I!D.fr.ação do ct:Sposto no rurt. 2.0 e parngmfo 
ún.lco desla lei """á pU!Illda cam. :rn'Ulta de a.té 20 (vinte) 
veres o maior salá!rk> IIIllm1mo e ~ IIlla reinleldên
cla., SJplicávels na foTmw 'lJ'!<'VIsta pelo Oódlg10 de 'IIeGooo
m'Wlica.ções. 

Art. 6'.° ConBt>tui contra;:enção. pen.a1 vander, fornecer, 
<fu.r, 0'11 servl.r bebida atlcoóJica ou tumo, em qu:alquer de 
suas >pre!):>aT'ações, a In.eiOOl' d!e õ.eooooels a:tll08, bem como 
ind~ ou ins!J,gá•lo ao seu uro. 
iPe!D.I!!J - prisão simples de dois meses .a u:m am.o oo IIl/UJJta 
de até 5() vezes o maior salárl.o llÚl11m1l>. 

Prurágmfo ún.1co. ]ncluen1-Ge entil."e .., lnf·rações Jlll'evis
ta.s no a:t't. 17, pa;rágwa.fo ÚID.ICO, da Leã n.o 5.250, die 9 de 

~everelro de 1967, sujeit~. à· pecrJJas ai;. comlnadas di'I'Ul
'g)l!Jr, por quaJ4uer fomna, propagruruda. de b•b!Jclas 'alcoóll
<>as e fumo ou l'azer a aiJ(lloglia do seu uro em joma.>s e 
demais !PUblicações ctesti!;aldos à IDJ:áncla e à ju:ventude. 

Mlt. 6.0 lll, Vl!)dia.d.a a propagMJJ<'Ia de fwno ~ bebidas ail.
c:OO!ioas em ljÍ>ai([).éls e ca:rtla.oos púll>lcos, bem como a,re<l
lli>ruoo !Por oo.til."os meios noo quais se mslnue que o uso 
d...- prodmtos seja rompatível OOIIll a ""'"ele fl&<la e 
•mental, esporte e !relaclJOnattnento humruno. 

All1t. 7.0 No =o de l'l:ll1.\mção do id1stpotsj:o <IlO\S a:l'ls.· 3.0 e 
6.0, ~rur...,.,_á pena de llliUÕta de ·até 00 vezes .'0 maior 
sail.á!rk> llll.fuJJo:no. 

.Parágm.fo únioo. A_ ~ração, S€1!'á. apurada. e prun.ida em 
auto lalva'a<'lo ipÓil' tunclonárlos das .Se~eúarlas de Baúrde 
dos El!ta<los e d~ pelos respectivos Secretárlo.s de 
Estados: 

.A!:t. 8. 0 1 O Mirnls!léirlo dia Slaúele o~Tá. a relação das 
eiSj)écie de bebidas alcoólicas qwe inçidem n<~S . proibições 
""""t..ntes dos .rurts. z.o, 3.0 e 6.o 

:Aii't. 9.0 &ta Lei erutra. em vigor· na d.a.ta de StJIB. pubJi,.. 
c~'' 

E o da Comissão de iEoonomla. estabe:ooe: 
''EMENIDA SUB8!Tl'UTIV A (OE) 

Dê-se •aos Projetas de Lei do Senado números 59/7.1 e 78!71 
a s.egulnte.redação: . · 

PiROJIETO DIE l!EI DO SEN1AiD0 N.o 

Disciplina. 11t entregá de cigarros a menores;. <'JispOO - a 
Um.itaA;ã.o Jth propaganda. dios (Pl'<ldutos industrlaliza.dos do 
fumo ~ de bebidas a.looólicas; torna obrigatório' nos !lnvó
loooos dios produtos fumageiros, [o uso de I"Ó~ que· aler
tem serem eles· prejudiciais )à ~e, e dá 1011. tras "'rovi-dências. . .. 

O Congresso NaclioiD.a.l d=eta: 
Art. 1• É proibido a venda de fumo e bebidas alcoóli
cas, rol> quaJ.queor titulo, a nrenares de ~Is.""""' bem 
"?""' a Jlll'OPagMJida des&"->. produtos em .-~as, pui>Uca
çces ou pmgmamas i!D.fa<n<tls. 

Art. 2.0 lll vedrul:a. a propal!'aitlJdia fi!!JV<>ráwl ""' OO!l8UI!Ilo 
das bebidas aicoóUOOJS e do 1iumo, LSeja qual for o melo 
empregado, emeto :P.o horáTio das vinte e duas às cinco 
horas do dia subooqiieln<tle. 

!Pirurágmto único. O tertmo opropa!jandi., é elll!Pl'l>gado no 
.se!D.tido lato, _mcluidas até opiniões iru:!lvlcluals elogiosas, 
lroladas oo nao, feitas atra/Vé.s dos meios de oomun!eações 
ou idlVllllgação, a e~lo de !l'áldlo, televisão ou .jonn.al, 
ATt. 3.0 Todos os lnvólooros de S!pl'ese~D.tação do fum.O 
pa<"Cials 0111ltota.is, em rolo, piO!~, cleSf~o. em· cigal1rlos:· 
ou quatlquer out:a lllJOdalidrude terão, em letTas bem visí
veis, esta a.dvwtên<llia: O fUDIIO jlll'ejudica. a· saú&>. 

A_r~~ ~~t- Totf_~~ _os invólucEos de apÍ'esentação de bebidas 
aJJCooooas ffel'l>O, qwanao V<!ID.iml<Js em temtono nMJ.on.al 
em !e~ bem· vlsivels, esta adivmêncl.a: o ácoo1 prejwli~ 
ea a saude. 

.Amt. ·s.o .A !MmçãJo do ~ 1[1() aJ1t. 2.0 é pumidJa com 
"- lllllilita de 2.0 (,Vl([).oJle) a 50 (<:m(li)lenta) Vlezes 0 V1alor di> 
maoor <1aJ.áoo llÚ!nillllo. 

P.atágTI!!Jfo únko. N.a reiJ:ruc:ldêniclla a multa máxim:a. se:rá 
i!WI'€1SiC1Kla <la S1l.llpellSão do vei.<>UJ;o' propagandistico Jm.f.ra
>tor itlJO. 0forma Jlll'~ta pelo C~go de 'I:elecoo:nrumicações. 
All1t. 6. Colt1Stltu1 contra'V>illça.o penal alguém vender, 
11)oll'lll.ecer1 dar .ou seT.Vll" 1be1bida ailicoólllca. QUI lf\U!IIlO, em 
quaiq.oor das '"'!":" >preparações, a menor de 16 (dezes:sels) 
I!!JnOS; pena: prlSaO simples de 3 (.três) meses a u:m ano 

. ou m11llta de até ·5(1 <Kl!D:lqilelllta) ve:res o V>lllor elo saiárlo 
rnínlano da região. 

All1t. 7.0 As ·i~ões seTão ~ e pumlive!s em BJUix> 
lawado por f'lliOOionárlos das Se<lre>tarlas de Saúde dos 
Elsterlos e decidirdes pelos respooti.vos se<>retárlos. 
AJ:t. 8.0 Os vailoires et)rl. clmhelro das onu:l1Jas ~v.anrerute 
pa[!a.S devem ser desti!D.fudos a fornecer meloo pe;ra aJ Luta 
oontil."a o cáncer, oob a ailiniio:llstroãd elo IMilrllsrtérJo da 
Saúde. 

Art. 9. 0 iEJ&ta lei entre em vigor na <lata dJà. SIUa Pllll>lica
ção, devendo sua regu!Mll<mtação ser extpedirda de!D.tro 
de 120 (cento e vinte) dias pelo Ministério da Saúde." 

5. An.eJ<adas mn:as às ouwas as q'1131bro· !!>l'OIPOSições, vem o 
!>~)á vol'11!ll.<lso, cheio de esclarecimentos, de ponderações, 
de oplllUoes e SU!bsid;!os à O<ml!!ssão de Ss.úde. iE me é dfusll:lrlbuido. 

' -
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Parecer 

6 .. a) Como se vlnl, oo prop<Jsi.ções em ex:rume têm :por OOa.lid"'" 
de oo1blr o 'U.SO, ou o aburo, de bebiclas alC<Jóllcas e do fumo. Temas 
que reoonhecer, ln.ie1a1mente, que a legts,lação restritiva, no que 
toca ao :f:U!IIlo e ao álcooil, Inclusive a. naclonafi, . é de l'esulta.do 
quase nemum. Deve-se porém, Jmsostlir donde o acerto do que se 
busca "-"" Proposições em e:>Oaone. Os que 'bebem sabem que o ál
cool em exce.sro é 'lllll mal, pondo flm à porsor!iulldadEU!o indl• 
viduo; as que ~=- e eu ~=o- sabem, de outra pa:rte; "dos 
serus prej.uizos. Mas .s1e OOllJtinrua a beber e a :fjUil'lall". E não só aqui, 
em toda pOJrte. se, no Mcot>l, 00 o eJOCeSSO é um mru, a não oor 
quOJndo existam condições :pessoais que contra-i.nxllcOJm o seu uoo, 
illlO ~=o, mesmo não haJVendo abruso, os prejulzos à saúde são 
UlJprese<J.taJdos. Venho do ~. na mtnna fOI1lll.ação profissional, 
em que o ruiiiJ, como o v'..nho; entr!Wam., obr!gatorlamente, em 
muitas fórmulas para tratOJmento da pneu:moiilia e de estimulante à 
reaçã:o orgãJn.ica; e "airnlda. hoje, o l!ll;qul é indl.caido, com dl.slcrlçã:o 
embora, como vitalizante das coronárias. Daí, porém, nã:o se con
clua que o ii:IIel1<>l" tenha ace.soo ao mo do áloool, 1l10111Ilen1le em 
estOJbeleclme<nto públ.lclo; uoo que pode leva.r ao OJbmo, cihegOJndo 
OJ<tiOJnte ao deUrium tremens. O calor é u:m mal, :princ!palmente 
para os que trOJbahl>OJm e, ~nem sempre, !há como ewitá-lo; o indi
ce de ed<ldlorto témtiro nem sempre é poss!wel. Pro1ba-re o caJ;or = a ba.l&a ,taxa de bru:mid!lJde do ~>r, de que SO'IIlOIS vitimas !JJQul 
em Brasi.lia. . . -

Mais, nã:o só o ·meru>r dleve oor olhaldo q'll>lllnto ao uoo do Moool: 
taonbétm. eert.<>s profl&l!ona.!s oomo· o motorlsta e o po:Jrcdia.l. Con
tou-me o aJ<Lm1ráJVel .romanciSta que foi. José Lfllls do :Rego, de 
vOlta de Uillla viagem à SUécia, OOllde pnesidiu mna delegação do 
Clube de Riegatas do F11a:men.go, do !R.Io, que lindo a um subÚl'l>io, 
com seillS companheiros, convidou os motoristas a alanoçar eom 
<JIS bra.s![eiros: a gentileza nordestina. IE Insistiu com tmn deles 
pOJra que 'tomasse 11n1 pouco de vlnho de mesa: e foi "'tendidio, an
te mm iiWisténcla. A hara de <retom.a,r, entretanto, o motorista que 
lhe serwiu e qu.e apena.s oomara = gole de bebida, llie ![l<>llderou: 

- 'l\ellnos que espera!l" um (lJOU'CO. IN"'oo !ll<J'liSQ OC'IIIPM" o volOJnte 
![lOIIqUe bebi ... 

Bebi! Um pouco de "'inho de mesa, mas bebeu. Aqud ro B"OJsi.l, 
motoristas ~os OCUJpaiill o volante, o.tropelwm, matem e 
IM.Ida =tece. A SUécia, porém, é a $l•ole!a Olllde a eclrueaçã:o, a 
mção do dever, a resporusabll!dade estão II1Ia "Il1.3SSa do sangue". 
E o fuasil é o fuas11. 

b) No mau parecer, na qom.Issão de Saú.le, ao projeto llo no-
bre Senador Jo~é LlndkJISO, eu já dime~ · 

"O D1retor-Geral Ida Or@aniza;çã:o MUIIIld!aJI de l:l"-wde apre
sentou à Vigésima Teree1a-a Assembléia MIU!Idial da Saú 
de um redaitór!o elOJborado pelos seUIS oonsultores c. M. 
Fletch., e D. H<>m, Olllde eonclclram pelas seguintes re-
=oom~~: . 
' 1Promulgati- d.L.<posll.ç~ que obriguem ws !abr!OOilltes a 
!ndloo;r nas c-eiras de cigarros e nos anllincilos destas o 
ecm.te-údo ode aillc~trão e niootin,a, bem C'Oilllo rum:a adver
'ténc!a sobre os po<lgos que o há>bito de fllllnrur pode tra
zer à ~!!IÚKie. 

LlmitOJr lmed!OJtan!enite a prubllddade em f"'vor dos c!gar
it"OO, oom o objetivo flrnal de sruq>rinli-la. 
De sua !!)al100, os trabaJ.hadoo!es sanitãir!os deverã:o: 

a) dar exe:rnplo, taJb&teruio-ISe de .11um3Jr, e aconselhar aos 
doentes e às suas fa.mlllas que abandonem o t!lJb!lJOO; 
b) .aoonselhacr: ao.s jovens para que 111áo cO!Ill!ecem a. fruma.r; 
c) sempr-e qoo ih.a,ja ooasião, mostrM" cs efeitos nocivos 
do OOill9llli10 de clgOJrros, med!OJnte os meioo :pTt>pr'..os de 
eornru.n!llaçã:o de mrussas; 
d) tramar, por todos os meias, de que a :uta contra o :l't!
IIIIO seja !P3Jl)te de tod•JS OS programas <le OJSS!stê!re!a me
di<>a; "' sanmtár!a e parl!Cfpar, ati'famente, das atlvidaldes 
tle eid\loo.ção s..ti.wla, defendenJdo todas as medidas dJrl.. 
gldas C<lllltra o <>JIIIlSUmO do fuano. 
lls autoridades de OrgMI.lzaçoos ,Sa."lJ.tár!as deverã:o OJpoiar 
todas as atlvldades destinadas a: 
a.) desa'COilSelhar o commmo de cig~rros [lOS hosúptats. e 
outras .óristLtuições de asslsténcla saniti;ria; 
b) desa>rr<aigaJr o há.bito de fumar nas cllnlioos, nos am
bu1artórios e nas c·onsulta.s dos mécUoos; 
c) este.l>elecer s<li'Viços eonsuilitllvas antlfunt:> nos llosp;ta.Is 
e oon..sultórios; 
d) fomentar a abstenção do tabaco entre os trabalhado
res sanitários, sobretudo em presença de doentes e de jo
vens; 
e) conrbater o hábito de ftnnar em locais púb1icos e nos 
transportes coletivos; e 

f) dàr a máxima publlcld'ade aas perigos que o tabaco 
pode trazer à saúde. 
lls faculdades de medicina e demais escolas de pessoal 
sanitário se assegurarão de que os estudantes estejam 
perfeitamente informados dos perigos do tabaco para a 
saúde. 
& autoridades sanitárias deverão colaborar oom as de 
ell.'l!no na preparação de programas de estudo'e de mate
riais de ell.'l!no ,relativos aos riscos do tabaco para a saúde 
e destinados a fazer parte Importante das programas de 
educação sanitãrla das escolas, centros de formação peda
gógica, universidades e demais estabelecimentos docentes. 
Seria eon'V'enlente intensificar as pesquisas sobre a efieá.
c!a da educação sanitária para dissuadir os fumantes de 
que consuniam cigarros. 
Nas fábricas e outros lugares de trabalho, a informação 
sabre os perigos do !umo deve fazer parte integrante dos 
programas de higiene do trabalho. 
lls autoridades sanitárias deverão co~pera.<" com outros 
departamentos ministeriais, com o Exército, as organiza
ções sanitárias profissionais, órgãos de beneficência e com 
outras associações rellg!osas, desportivas, clubes mascull
nos e femininos etc., nas altlvidades destinadas a colocar 
em relevo os perigos do fum.o para a saúde. 
Seria. conveniente examinar a posslbllldade de fixar limi
tes máximos regula,men tares para o conteúdo de várias 

- substâncias nocivas contidas nos cigarros." 
E mais adiante: 

"O excesso de mortes entre os fumantes de cigarros se 
deve ao aumento da incidência de numerosas enfermida
des, e nos quatro ,grandes estudos prospeetivo.s menciona
dos, uns 80 por cento aproximadamente d•esse excesso es-, 
tavam relacionados oom o câncer do pulmã:o, a bronquite e 
o enfisema, a cardiopatia !squém!ea e outras enfermida
des do sistema vascular. 

Geralmente os fumantes de cacmtm.'bo ou de charutos ape
nas têm, ou não têm em absoluto, uma mortalidade mais 
elevada que os não fumantes. A maioria é constituída de 
fumantes moderados que não· inalam o fumo. Os que fu
mam muito ou inalam o fumo tém uma mortalidade de 20 
a 40% mais elevadà que os não fumantes." 

Assever-ei porém: 

"Não se sabe porqu_e fumar cachimbo ou fumar charutos 
tem um efeito multo menos Intenso, já que a qualidade de 
elementos cancerígenos no fumo do cachimbo e do cha
ruto, é na realidade, superior ao que -existe no f~? dos 
cigarros. Geralmente, eonsidera-se que, ao contrariO do 
que ocorre com os fumantes de cigarros, que costuma·m 
inalar o fumo e sã.o gJ;andes fumantes, os habituados a 
cachl:qlbO e ao charuto são, em geral, fumantes mod.era
dos que não inalam <Y fumo." 

Quanto .. ao câncer ocasionado pelo fumo, tenho as m!ooa.s dú
vidas. ll: que, ""pesar de todo esforço da ciência mundial para dar 
cm;n a causa do mal, não se ·-chegou ainda a ~a conclusão. Como 
que _tudo faz câncer. . . E !há um poema delicioso, a respeito, do. 
grari.de Carlos Drum·mond de Andrade que as.sim conclui: 

Pare de trabalhar enquanto é tempo! 
:Mas evite o lazer, o passatem1po, 
que no jardim da folga nasce o câncer. 

Dormir? Talvez. Ou antes, nem pensar. 
Em sonho, !pelo que_ ouço murmurar. 
é quando mais solerte chega o cânc.er. 

Viva, '(IDntudo, sem flcar nervoso, 
. mas sOJbendo que é mmto perigoso · . 
(lá disse o Rosa) é que viver d.â,.. câncer. 
Já que voCê nasceu . .. Ah, .não sabia 
deste resuma da sabedoria? 
Nascer, mero sinónimo de câncer. 
R-esta morrer, por preocupação? Nem isto. 
Veja, no céu o aviso tr!smeg!sto: 
No mund-o de hoje até morrer dá câncer. 
Viva, portanto. a;m1go, viva,' viva 
de qualquer jeito, na esperança viva 
de que o câilcer vá morrer de câncer. 
ou morrerá - melhor - pela coragem 
de enfrentarmos o horror desta linguagem 
que: faz do câncer dor maior que o- câncer. 

Pois se souber do trágico brinquedo 
que é v-er câncer em tudo nesta 'Vida, 
o cãneer vai morrer - morrer de medo. 
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E a verdade é que as esta tisticas revelam que o fumo do 
cachimbo e do charuto - apesar da sua quali-dade - ocasiona 
menos mal que o cigarro. E o rapé? E o fumo .mascado? 

c) O Oód!go Nacional de Trânsito já dispõe - art. 89 - que 
•tctirigir -em estado de embriaguez alcoólica" fica sujeito à apreen
são d'a carteira de Habilitação, ·e mais adia:nte, no art. 97, que "a 
cassação do documento de habilitação dar-se-á b) quando a auto
ridade comprovar que o condutor dirigia em estado de embria
guez ... após duas apreensões pelo mesmo -motivo". Sou um con
vencido, entretanto, que isso é mais uma letra morta da legisla
ção brasileira, talvez em decorrência da extensão- territorial do 
Brasil, com controle deficiente de anotações. •Prefere-se t_entar 
proibir a venda de bebidas alcoólicas à marge·m das rodovias._ A 
estória de ~retirar o sofá no f!a;grante do adultério ... 

Punição há também para o pol!cial encontrado embriagado, 
mais rigorosa ou levada à exclusão, quando militares; os poli
ciais civis entretanto vivem nos bares se encharcando, até as vezes 
com marginais, sem que nada lhes aconteça. E-, policial como mo
torista, são profissionais que lidam com a vida humana, prote
gendo-a, atento ao pe,destre que passa à sua frente. 

SOU1 assim, pela aprovação da 'Seguinte: 

EMENDA N.0 3-CS 
(Substitutivo) 

Art. 1.0 O Governo federal, através_ cios Ministérios da Sarúde, 
e da Educação e Cultura, promoverá campanha, de âmbito na
cional, permanente, quanto aos perigos do uso do fumo e do abu
so do álcool. 

Parágrafo único. Os governos estaduais, através as Secreta
rias da Educação, farão campanha com a f!nal!dade prevista no 
caput deste artigo, nos estabelecimentos de ensino de 1.o e 2.0 

graus. 
Art. 2.0 O fumo, em rolo, picado, desfiado, ou indusbrial!za

do, bem como os artigos de que o fumo faça parte, só serão ven
didos com a apresentação, em local visivel, da advertência. de que 
!'o fumo prejudica a saúdeu. 

Parágrafo único. A infração do di&posto neste artigo será 
punida com a multa de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) vezes o maior 
salário m.lnimo do país. 

Art. 3.° Constitui contravenção penal alguém vender, forne
cer, dar, ou servir bebida alcoól!ca a menores de 16 (dezesseis) 
anos. 

Parágrafo único. O infrator do disposto neste artigo fica 
sujeito à pena de prisão simples de '3 (três) ·meses a 1 (um) ano 
ou multa de até 50 (clnqüenta) veze$ o valor do maior salário 
mínimo do país. 

Art. 4.0 As infraç.ões previstas nos arts. 2.o e 3.0 serão apu
radas e punidas .em auto lavrado pelos funcionários das secre
trurias de Saúde dos Estados e decididas (pelos respectivos Secretá
rios. 

Art. 5.0 É vedada a propaganda fa'Vorável, através do rádio e 
televisão1 do fumo e bebida alcoólica, exceto no horário das 22 
(vinte e duas) às 5 (cinco) horas do dia subseqüente. 

§ Lo É igualmente ·vedada esta propaganda em painéis e car
tazes ·públ!cos. 

§ 2.0 A infraçãb do disposto no ca.put deste artigo e no § 1.0 

submete o infrator ·à pena de inulta até •50 (cinqüenta) vezes o 
maior salário mínimo do país. 

Art. 6.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publ!caçli.o, 
devendo sua regulamentação Sei!" baixada, dentro de 120 (c.ento e 
vinte) dias, pelo Ministério da Saúde. 

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em ·contrário. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1975 . ....: Fausto Castelo

Branco, Presidente - Ruy Santos, Relator - Adalberto Sena -
Altevir Leal. 

PARECER N.o 695", DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
(4.o pronunciamento) 

Relator: Senador .José Sarney 
o processado que retorna ao nosso exa-me, reunindo projeto 

de l.ei com matéria idêntica ou correlata, vem tendo tramitação 
conjunta (art. 282 dll Regimento Interno do Senado) desde 1971, 
acrescido, no corrente ano, de mais uma proposição, a de n.0 24, 
de 1975. · · · · · • - -

Os quatro projetas, que tramitam conjuntall_lente, visam es
sencialmente a criar obstáculos à 'com.ercialização e di'Vulgação 
publ!cltária do fumo e bebidas alco6llcas. 

A matéria, !pois, é sobejamente conhecida desta .Comissão, on-
de já se registraram, em torno do assunto, as seguintes decisões: 

a) o Projeto n.0 57/71 tev.e parecer contrário; 
b) o Proje~o n.O 69/71 teve pa:recer favorável; 
c) o Projeto n.o 78/71 teve parecer favorável, com substitu

tivo; 
d) o substitutivo da Comissão de Economia teve parecer- fa

vorável. 
Da movim.entação do processado pelos vários órgãos Técnicos 

do Senado resultaram, então, três substitutivos: um desta Comis
são;·outro da Comissão de Economia; .e o -terceiro, mais recente, 
da Comissão de Saúde. 

Resta-nos examinar, em conseqüência, apenas o Subst;itutivo 
da Comissão de Saúde, aprovado pelo referido órgão Técnico- a 
25 de setembro último. 

A nova formulação da matéria pretende naturalmente con
ciliar os dois substitutivos anteriores, atendendo assim aos pro
pósitos buscados nos pro-j e tos. E consegue. fazê-lo, a nosso ver, sem 
quebra das exigências constitucionais. 

Em parecer anterior neste mesmo processado, datado de 20 de 
agosto do corrente ano, destacamos quz todas as proposiç-õ~s nele 
anexadas desenvblviam propostas pertinentes à competência do 
Congresso Nacional, pois que visavSJm o est3.belecimento de nor
mas referentes à defesa e proteç5.o da saúde (art. 8.0 , XVII, alínea 
''c", da Constituição Federal). Por outro lado, a iniciativa parla
mentar - nas aludidas -propostas - não feria as determinações 
do art. 57 da Constituição, nem ·conflitava com a si-stemática do 
ordenamento jurídico brasileiro. 

Agora, na ·apreciaç-.ão do novo substitutivo da Comissão d.e 
Saúde, não vemos pnr que a~resc:Jntar argu nentos aos já expen
didos, v.ez que a nova formula11ão da matéria adequa-se às pre
missas exigidas para a livre tramitação nesta Casa. 

Se-m entrar no mérito do Substitutivo da Comissão de Saúde, 
e atendo-nos ao â:n.gulo que a es-ta Comissão cabe a•pr-eciar, opina
mos pela sua aprovação, com a seguinte 

SUBEMENDA N.O 1-CCJ 

"SuprLma-se o art. 3.0 e· seu parágrafo, e a referência no 
art. 4.0 ao art. 3.0 , renumerando-se· os seguintes." 

Sala da.s Comissões, 12 de novembro de 1975. - Accioly Filho, 
Presidente - José Sarney, Relator - Leite Chayes - Heitor Dias 
- Henrique de La Rocque - Italívio Coelho - llelvídio Nunes. 

PARECER N.0 696, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

(5.o pronunciamento) 
Relator: Senador .José Sarney 
Em virtude da anexação do PLS n.0 4/76 aos PLS n.os 57, 59 e 

78, todos de Hl-71, e 24, de 1,97·5 à vista do Requerimento n.o 30, de 
1976, de Plenário, volta ao estudo desta Comissão o Projeto de 
Lei do Senado n.0 57, de 1971, que regula a propaganda comercial 
dos prodntos industrializados do fumo. 

A matéria, no exame anterior, realizado por este órgão técnico, 
recebeu parecer f~voráve_l, n~ forma do Substitutivo da douta Co
missão de Saúde, com subeménda supressiFa do art. 3.0 e da- refe
.rência ao mesmo dispositivo, constante dQ art. 4.0 

Examinando a proposição ora anexada, para a obtenção de 
possíveis subsi.dios à matéria, verifica-se que o assunto, da forma 
como tratado no substitutivo da Comissão de Saúde, já atende, em 
todos os seus termos, aos objetivos específicos insertos nas ma tê rias 
sob exame. 

Assim a esta Comissão não cabe outra alternativa senão, man
tendo o pàrecer anterior. opinar pela aprmiação do substitutivo ~a 
Comissão de Saúde, coi:n a Subemenda n.o 1-GCJ, deste órgao 
técnico, determinando-se a prejudicialidade das proposições ane
xada:. 

Sala das Comissões, 31 de março de 1976. - Accioly Fi!h~, 
Preddente - José Sarney, Relator - Dirceu Car~oso - HelvldiO 
Nunes - Henrique de La Rocque - ·Leite Chaves - Nelson Car
neiro. 

PAR,ECER N.0 697, DE 1980 
Da Comissão de Economia 

(3.0 pronunciamento) 
Relator': Senador Paulo C}u_erra 
À vist-a de ter sido anexado o PLS n.0 ___ 4, de .1976 - Requeri-

mento de Plenário n.0 30, de 1976 - volta à apreciação deste órgão 
técnico o presente projeto, ao qual foram anexados também_ ?S 
de n.os 5"9 e 78. de 1971 e n.o 24. de lf)-75, todos versando matena 
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relativa à prOpaganda comercial dos Produtos indootrlalizados 
do fumo. 

Do. exame atento do processado, verifíea.-se que o assunto foi 
objeto de substitutivos deste órgão técnico e da douta CQm1ssão de 
Saúde, com subemenda da Comi&São de C'onstituiçáQ e Justiça. 

De fato, o substitutivo da Comissão de Saúde, com O reparo da 
Oo-mi.ssão de Justiça, coloca a :r:p.atéria em ·termos ad·equados aos 
fins a que se propõe, ensejando uma· disciplina racional para o 
problema que tantas ·preoctlps.,ções e controvérsias vem causando 
nos meios publicllários e cientificas do País. 

Assim, no que tange aos aspectos vinculados ao interesse da 
economia nacional, somos pela aprovação do Projeto de. Lei do 
Senado n.o 57, de 1971, nos tarmoo do Substitutivo da Comissão 
<;Ie Saúde, com a Subemenda supressiva do art. 3."' e s~u par~_grafo, 
e a referência no art. 4.0 ao arl. 3.0 , .renumerando~se os seguintes, 
da Oom!ssão de constituição e Justiça; e, pela prejud!clalidade doo 
demais projetos. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1S76. - Renato Franco, 
Presidente, em exercício - Paulo Guorra., Relator - Roberto Sa.
turnino _. J'essé Freire- Benedito Ferreirá.-.... Vasconcelos Torres 
__, Augusto Franco. 

PARECER N.0 698, DE 1980 

Da C<imissão de Saúde 
(4.0 pronuncia,mento) 

RelatOr: .Senador 1Salda.nha. IDerzi 
A aprovação do Requerimento n.o 30, de 1976, pelo Plenário do 

Senado, determinando a tramitação~ conjunta do Proje.to de Lei 
do Senado n.0 4, de W76, com os de n.oo 57; 78 e 59, de 1S711 e 
n.0 24, de 1975, obriga, nos termos regimentais, o reexame da ma-
téria por este órgão técnico. · 

Em nosso pronunciamento anterior, concluimos pela: apresen
tação de um substitutivo que reunla as sugestões constantes das 
proposições anexadas, colocando a matéria em coudições de aten
dimerlto aos fins realmente col!mados. 

A comissão de Constituição e Justiça, entanto, entendeu opor
tuno oferec~r subemenda supressiva do art. 3..0 e da refe;rência 
a esse dispositivo, constante do art. 4.0 , certamente por fundamen
tos de ordem jurídica. 

Assim, a esta comissão cabe, tão-somente1 no reexame que 
fez da matéria, reafirmar sua manifestação pelo substitutivo apre
sentado, aceitando a. subemenda suoressiva da: douta Cm;nissão de 
Constituição e Justiça 

Sala das Comissões, 10 de junho de 1976. - Fausto Castelo 
Branco, Presidente - Sald&nha. .Dem, Relator - Adalberto Sena 
- Ca.ttete Pinheiro. 

PARE<lEJR N.0 699, !DIE 1980 

il)a Comissã.o de Finanças 
(3.0 pronunciamento) 

Relator: Senador :Mauro Benevides 

Em =ão de requerhnento na época aprovado, com bs.se em 
nol'!lla regimentei vigorante, os 3. primeiros projetO<; de lei sob 
exame passaram. a trami~ conjuntamente, por disporem sobre 
matéria de natureza correlata. 

Ressalte-se que, desde 19~1, as referidas propoo!ções vêm sendo 
submetidas à apreuiação do Senado, numa longa trajetória que 
atinge, neste órgão Técnico, o seu estágio derradeiro, ante.s de ser 
discutido e votado pelo plená.rlo da casa. 

Ao .instalar-se a presente Legi.s!atur'!>, a moVimentação dos 
aludidos projetos e subst!tutivos, anexados ao de n.o 24/75, do se
nador Vasconcelos Torres, e depois ao de n.0 4 .;'16, processou-se 
com maior celeridad"-' dando lugar a que foose formulado um subs
titutivo pela COmi.ssao de· Saúde, condensanllo oo objetivos deli
neados nas iniciativas dos Senadore.s Bened!\Ô..Ferrelra, José Lln
d<>SO, Osires Teixeira, Vasconceloo Torres e Ore.<;tes Quércla, bem 
a.<!Sim noo dois substttutivos anterioreo;. 

Mencione-se, .por outro lado,. ·que, em torno dos três primeiros 
projetas de lei e os suhstítutivos então redigidos fora instado ·a 
manifestar-se o Ministério da Fazenda, o qual, em expediente da" 
tado de 18 de setembro de 1974 e subscrito por seu titular, expressa 
a sua preocupação 'diante das impl!cações financeiras decorrentes 
das citad.aS proposições, no caso de passarem a vlger, na forma do 
substitutivo inicial: 

Diz o Ministro Mário Hienrlque Simonsen.: 
'\ll.provação do substitutivó, ora em exame, poderia ocasio
nar uma sensível redução na receita proveniente dos tri
butos, pr!nc,!pallp.ente do IPI, desarticulando, desta for
ma, o sistema econôml.co-flnancelro da Unlâo, Estados e 
!1\l!unicipios, uma. vez, que, por imperativo .constitucional 

12% ão liP'I e l!R são di.str!buidos aos Fundos de Parti
cipação doo Estados; Distrito Fedei:al. e doo Territórios, 
lFundo de Participação doo MunleíP!oo e Fundo :E;special." 

:Mostrando-se sensivel à argulllentação expendída pelo .Mjnls
tro da · Fazenda, o relator nesta COmissão de Finanças, o ilobre, 
senador Lourival Baptista, durante reunião levada a efeito em 17 
de outubro de 1974, exarou parecer contrário ao feito, acentuando: 

~ uSob o aspecto finMtceiro, que cahe a esta Comissão oPinar, 
entendemos Inconvenientes oo projetas n.os fil, 59 e 78, de 
1971, bem como o substitutivo e, assim, opl,!J.amos pela sua 
rejeição." · 

Não tendo havidO dellberagao por parte do Plená.do. os proje
tos referenciados experimentaram o crivo regímentã.l do arquiVamento, ex-vi 
do disposto no art. 370 do Regimento Interno, in verbis: 

~ ":Art. 370. AI:> fim de~ cada legislatura, serão arquivados os 
projetos .de leillo Senado em primeiro turno e os ·de reso
lução, cabendo a qualquer senador ou Comissão requeter. o 
seu desarquivamento até o fim da sessão legislativa ordi
nária seguinte, quar><to se considerará definitivo o arqui
vamento." 

Anexados, por .evidente correlação, ao de n.o 24/715, reiniclou-se 
o trãruite processual, englobando todos os projetas - incllL'live. o 
de n. 0 4/76 - e oo subst! tu ti vos apresentados: o da comissã.o de 
Constitl.lição e Justiça, o da Oomissão de Economia e o da Cpmi.ssão 
de Saúde, com subemenda da Oomi.ssão de Consti!mlção. e Justiça. 

!lendo assim, defronta-se esta Comissão de. Finanças col!l as 
seguintes proposlçõe<f para, sobre as mesmas, emitir um único 
parecer: 

Projeto n.0 filn1, de. autoria do senador Bene<!ito Ferreirl!-; 
Projeto n.O 59/71, de autoria do Senador José L!ndoso; 

)"rojeto n.0 78/71, de autoria do Senador Qsires Teixeira; 
Substitutivo da Coruissão de .Economia; 
Substitutivo da Oom!ssão de Constituição e Justiça; 
Projeto n.0 24/75, de autoria do Senador Vasconcelos Torres; 
Projeto n.0 4/76, de autoria do Senador Orestes Quércla; 
Sub$tltutivo da Comissão de Saúde com subemenda da co!n:is-

são de Oonstltu!ção e JIL'ltlça. · 
Não há dúvida de que o substitutivo da Comissão de Saúde 

nos termos do Parecer Ruy Santos, ai:lut!na as iniciativas anter!o~ 
res, aproveitando-as nas suas dill'etrizes fund3.mentaiS. 

!No que concerne, esp~cificamente à competência: regimentai 
deste órgão, vale destacar que é provâ~el a ocorrência de reflexo 
negativo na arrecadação do Imposto sobre Produtos Industriali
zados. 

Nunca, porém, ·a. ponto de oc~sio:t;Lar, conforme opinião do 
:Ministro da Fazenda, "desarticulação do sistema econo.Iilico":"fin'an
ceiro da União, Estado _e Municípios"~ · 

As restrições, COI?-seqüentes da nova lei, não serlani bastantes 
para justificar a apreensão do titular <laqueia Pasta, nos termos 
em qtif!: a 'mesma foi situada. · 

Se é certo que, nô início de· sua ·dgência, o futuro diploma 
legal pode acarretaJ; diminuição nas vendas dos prbdutos incluídos 
na.proibição, admite-se qUe, já no exercício subseqüente, a reCl~pe;,. 
ração far-se-á sentir, inevitavelmente, com repercussões na per-. 
tinento. arrecadação do· tributo. 

Somos, por isso, favorãveis ao acolhimento do Substitutivo da 
Comissão de Saúde, com a subemenda supre.ssiva da Comissão de 
Justiça -ao art. 3.0 e seu parágrafo, e à referência no art. 4.0 -ao 
art. 3;a, renumerando.:.se os·.ségu!ntes; e, pela prejudicialldade dos 
demais pro) e tos. · 

Sala das Comissões, 5 de agosto de 1976. - Amaral Peixoto, 
Presidente.- Mauro Benevides, Relator - Benedito Ferreira .
Evelásio Vieh-a. - Heitor Dias - J;'austo C. Branco - Ru,y Santos 
- Saldanha Dem ~ Helvídlo Nunes. 

PARECER N.0 700, DE 1980 

Da Comissão de Agricultura 
(Pronunciamento solicitado em Plenário) 

Relator: Senador Leite Chaves 

Cinco projetos de 'Lei, versai)do matérias correlatas -·a propa
ganda do fumó e do áleool, -e seu uso por menores de 16 anos -
chegam a esta Comissão, ~ tramitandq COJ;ljuntamente. Todas as 
proposições oriii.naram-se ·nesta casa, e servein ·para demonstrar 
a grande preocupação do Senado Federal, ante o,avanço estatís .. 
tico do consumo _de substâncla. tóxicas e a expansãq do número 
de Usuários de produtos reconhecidamente prejudiciais à saúde. 
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os autos contêm, na mudez das suas páginas, brados de alerta, 
incdnformações quanto à condescendência pertinente 'aos tóxicO'\ 
e tentativa de adoção de med~das que possam influir pa.ra a redu
ção dos males causados pelo fumo e pelo álcool; mas, também, 
apresent?Jn justificativas governamentais para a permissividade 
da· propaganda maléfica ... em nome da receita o;rçamentária ... 

De antemão, portanto, estão postas razões de Governo para 
iJ:)lpedir o feito, que os projetas em exame pretendem pôr, à 
escalada no,civa do consumo de produtos industrializados do fumo, 
e de bebidas alcoólicas. 

Entretanto, em nome da higidez de um povo, de suas condi
ções de vida, de sua capacidade de trabalho e, por cqnsegulnte, 
do próprio fortalecimento econômico e so_cial, trago a este órgão 
Técnico as considerações que seguem: 

1- o projeto de Lei ;,..o 57, de 1971, é de autoria do Senador 
Benedito Ferreira. Preocupa-se com a propaganda come.tcial dos 
produtos industrializados do fumo, permitindo-a, desde que. asso
ciada à enumeração das qualidades positivas do café. 

2 - O Projeto de Lei n.o 59; de l971, foi apresentac:!o pelo 
Senador José Lindoso. Pr_oíbe a venda de produtos industrializados 
do · fUmo a menores de dezesseis an,Qs; limita a propaganda do 
fumo, nos veiculas de telecomunicações; obriga o u~o do dístico 
"Cuidado! Prejudicial à saúde~>. nos invólucros; estabelece a pena, 
dê· multa ·aos infratores 

3 - o Projeto de Lei n.o 78, de 1971, é de autoria do Senador 
Osires. Teixeira: Regulamenta a propaganda comercial dos pro
dutos Industrializados do fumo e de bebidas alcoóllcas em geral. 
A propag3nda, limitada ao nome e ao Preço dos produtos, não cOn
teria referência elogiosa, ou manifesta_ções de .euforia, nas apr.§!
sentações de rádio ou televisão, Col14ina. pena de n;t.ulta e suspensao 
de atlv!dade aos infratores. 

4 - o Projeto de Lei n.P 24, de 1975, tem, como autor, o 
Senador Vasconcelos Torres, e obriga a impressão, nas embalagens 
de prol:iu"tos industrializados do fumo, da fórmula de cqmposição, 
com tipos e ·:::zuantidade~ das substâncias incluídas. 

5 - o ProJeto ele Lei n.o 4, de 1976, foi apresentado pelo Se
nador Orestes Quércla. Impõe o distico de "Prejudicial à saúde" 
nas emba:lagens de produtos Jndt~strializados de fumo; aplica pena 
de multa aos infratores. 

Dos estudos já reallzados por outras Comissões.- Constitui
ção e Justiça, Saúde, Finanças e Economia - __ resultaram três 
Substltutivos: o pl:imeiro, da Comissão de ·coJ;tstltuição e .:[ustlça; 
o segundo, da Comissão de Economia; o terceir(), da Comissão de 
Saúde, que mereceu Emenda supresslva da CCJ, relativamente 
ao art. 3.0 e à referência a ele feita, no art. 4.0 

Q Ministério da Fªzenda opõe"se à aprovação de texto perti
nente ao assu_nto vers·ado _nas .proposições em exame: Assinala. pa
ra impression3.r1 ·0 fato de que, em termos. percentuais, os produtos 
industrializados de fumo concedem. somente eles. 15% da arre
cadação global tributária do .F'aís. Em vista disso - afirma o 
Ministério -.a provação de projeto sol>re a matéria em estudo, 

" .. ·. poderia· ocasionar uma sensível' ·redução da receita 
proveniente dos tributos, principalmente do IPI, desarti
culanp.o, desta forma, o ::istema _ econômit;:o-finaneeko ·da 
união, ·Estados e Municípios, uma vez que, por imperativo 
constitucional, 12% do IPI e IR são distribuídos, aos Fun
dos de Participação dos Estados,. do Distrito Federal e dos 
T~rritórios, Fundo de Partlclpaçao dos Municípios e Fundo 
Especial." · 

Parece infeliZ tal argumentação: E que os prejui210s causados 
à Nação; em decorrência das doenç-as graves causadas pelo uso 
do fumo e das '9ebidas_ alcoólicas, são bem superiores a_ 15% ou 
20% da receita tributária da União. 

É verdade que, em ,termos estatísticos, é Impossível apurar o.3 
malefícios. Mas a hipótese é de que enorme pa-rcela da sobrecar
·ga de procura do,s serviç.O$ da .pró,m:la previdência social. encontra 
sua fonte no abuso do fumo e_ d_as bebidas alcoólicas, estimulado 
tanto peJa propaganaa que invade os ra.res, através ·das veiculo.s 
de telecomunicações, quanto pela: permissividade ao Governo, que 
olha o volume de impostos, sem preocupar-se com o ônu.s social 
da arrecadação. 

O Ministério da Fa<~>!nda apega-se, eomo se vê, à ilusão nu
mérica do imposto arrecadado. Aliás, os argumentos da autorida
de fazendária são ·aplaudidos pelas entidades representativas da 
indústria. A Confederação Nacional da' Indústria, por exemplo, 
quando focaliza a venda de bebidas a menores, ma:nifesta-se desta 
forma: , 

"A proibir-se a venda desse produto teria que se acres
centar a ele uma lista infindável de outr""' produtos, estes 
sim, no.clvos e perigosqs não só a menores, mas a todos, 
dependendo Jie sua utilização. Incorporar-se-iam à rela
ção~ por ·exemplo, lâminas, na:valhas; faca.s, detergentes, 
medicamentos, ~aneantes e muitos outros." 

Basta atentar-se, apenas, à expressão ude,;)endencto de sua 
utilização",. contida no documento da CNI, para que toda a estru
tura da elocubraç;lo -ç-enha abaixo. Mas são a:rgumentos de tal 
ordem - a comparação de utensílios domésticos com substâncias 
tóxicas - que estimulam a m,ultidão de viciados, de dependentes 
e também dos lucros industriais e comerciais. 

O ilustre Senador Ruy Santos, no brilhante parecer oferecido 
à consideração da Comissão de ,Saúde, que_ o aprovou, afirma que 
"a legislação restritiva, no que toca ao fumo e ao álcool, inclusive 
·a nacional é de resultado quase nenhum". ~e ·se confessa fu .. 
mante, maS admite ,a conveniência de insistir-se n~ luta 'POr uma 
legislação adequada, mesmo salientando o seguinte: 

Os que bebem sabem que o álcool, em: excesso, é um mal~ pon-· 
do fim 1à personalidade. do indivíduo; os que fumam - e eu fumo 
- sã:bem, de outra parte, dos seus prejuízos. Mas se continua a 
beber e a fum·ar. E não só aqui,· em toda parte~ Se, no álcool; só o 
excesso é_ um mal, a não ser quand:o existam condições pessoais 
:que contra-indicam o seu uso, no fumo, mesmo não havendo abu
so, os prejuízos ,à ?3-úde são apresentados. 

Autoridades sanitárias do mundo inteiro tém afirmado, por 
decênios que é alarmante o crescimento do n~ero de mortes, 
entre fuÍnantes causadas, piincipalmente, pelo câncer do pulmão, 
pela bronquite,' pelo enflsema, pela cardiopatia isquêmica e ou
tras doehças do sistema vascular. 

Por seu turno, a Organização Mundial ·da Saúde. reconhece a 
gravidade do problema do fumo. Tanto que recomenda que os fa
bricantes devem ser obrigados a Indicar, nas carteiras de cigarros 
e nos anúncios comerciais, o co:qteúdo de alcatrão e: de nicotina, 
bem como· a advertência do perigo que o hãJblto de fumar pode 
trazer à saúde .. Propõe a limitação imediata da publ!cidade sobre 
produtos do fumo, "com o objetivo final de suprtmi-la", e faz re
comendações aos trabafuadores e autoridades sanitárias. Por exem
plo: 

i - Devem_ os trabalhadores sanitários. 
-a.) dar exemplo. absi.endo-'se'\Cie fum·ar, e. aconselhar aos doen

tes .e às ·suas famílias que abandonem o tabaco; 
b) aconselhar aos jovens para que não comeceni a fumar; 
c) sempre que haja ocasião, m~trar os efeitos nocivos do con

stimo de cigarros, ·mediante ""' próprios meios de comunicação de 
massas; 

. d) tratar, por todos (ls meios, de ·que a luta contra o fUm-o 
seja parte_ de todos os· programas de 'assis'tência médica· e sani
tária, e participar, atlvamente, das atlvldades de educação sani
tá.ria, defendendo todas as medidas dirigidas contra o consumo do 
fumo. 

n ~ Devem as autoridades sanliárias. 
a) desacol).selhar o· consumo Q.e cigaiTos nos hospitais e outr~ 

instituições de assistência sanitária; 
b) desarraigar o hábito de fumar nas clínicas, nos ambulató

rios e nas consultas dOS médicoS; 
c) estabelecer serviços consultivos antlfumo nos hospitais e. 

c_onsul tórlos: 
d) fomentar a abstenção do tabaco e_ntre os trabalhadores sa

nitários, sobretudo em presença de doentes e de jovens; 
e) combater o hábito de fumar em locais públlcos e nos trans

'POrtoo coletlvos, e 
f) dar a máxima publicidade aos perigos que o tabaco pode 

trazer à saúde. 
Verifica-se, portanto, que é necessária uma campanha intensa 

e continuada, para anular QS efei_tos de uma prática secularmente 
estimulada ~la propaganda comercial. Essa propaganda e essa 
prátfca foram absorvidas de tal maneira que o individuo - mesmo 
o de· boa formação e o ·intelectualmente evoluldo - se 'Vê incapaz 
de abandonar O vício, embora. reconp.ecendo os male.s ·que d-ele 
advêm: 

O problema é muito mais sério do que, superficialmente, se 
poderia supor. Exige ampla modificação de estrutura comporta-~ 
mental, que tenha apoio na famílla, nas esco\as, nos exemplos de 
autoridaaes. 

Do ponto de vista desta Comissão, as medidas restritivas atine 
giriam o produtor rural, ante.s de alcançar o industrial o fumo é 
amplamente produzido por planta<lores especlallzados, que lnvesc 
tem grandes· somas em defensivos e na melhoria da qualldade do 
fumo. Da mesma forma, os plantadores de espécies vegetais que 
posslb!Utam a produção de bebidas a)coóllcas. 

Sucede quê, no tocante ao fumo. o dPema é muito màis pro
fundo. Haveria, é claro, descontrole 'inicial, exigindo-se gradativa 
substituição de plantação ... se fosse o caso de ellminar-se a pro
dução de fumo. Porém, este não é o objetiVo imediato. 

A dificuldade de regulamen.tar-se a produção e o consumo dos 
cigarros, cigarrilhos, charutos etc. reside simplesmente no fato de 
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que, a permis.sividaãe secular possibilitou a montagem de um es
quema econômico-financeiro que se agigantou, que se tomou 
monstruoso, que se transformou em empresa multinacional, qu,z só 
enxerga lucro _f_lnancei_rQ ~m_ detrim~;nt_o do homem, que vai caindo 
pelo caminho, vai morrendo de câncer e doenças vasculares e res~ 
piratórias. 

Essa dificuldade seria facilment_e_ sentida, se a permissividade 
fosse concedida à maconha e outras substâncias tóxicas. Bastaria 
legalização do cultivo da cannabis saLiva, para que_s-e implanta.sse 
poderosi.ssimo complexo industrial-comercial-administrativo, im
possível de ser combatido, no futuro, por quem, alarmado com as 
conseqüências, viesse a tentar providências re.strltivas. Os que, 
atualmente, badalam opções favoráveis ao status quo, desfraldan
do a bandeira da hberdade de propaganda dos produtos de fumo 
(principalmente porque seria atingido o Erário Federal e as agên
cias de publicidade) encontrariam argumentos semelhantes para 
obstaculizar qualquer campanha contra a expansão do consumo 
da maconha e outros tóxicos~ Ser~a questão óbvia. Mutatis OJ.U-
tandis. · 

O Sub$tltutlvo da Comissão de Saúde, com as emendas da CCJ 
parece-nos merecedor de atenção. Realmente, ele focaliza, cQrr{ 
mais precisão, a matéria. Entretanto, preci.sa de reformulação, no 
tocante à técnica legislativa, pois se apresenta sem eme-nda. e cte
term~a campanha, a ser empreendida pelo Poder Executivo, sem 
a indicação da fonte de recursos. 

Dessa forma, opinamos pela. aprovação dos projetas de lei n.os 
57/71, 59/71, 78/71, 24/75 e 04/76, na forma da seguinte 

EMENDA N.0 4-CA 
(Substitutivo) 

Estabelece normas de propaganda de bebidas alcaóli
cas e de produtos industrializados de fumo, autoriza o Po
der Executivo a criar campanha. permanente contra o fu
mo, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o É proibida a propaganda favorável de bebida alcoóli
ca e de produto industrializado de fumo, por meio de veículos de 
telecomunicações, no período entre 6 (.seis) horas e 22 (vinte e 
duas) horas. 

§ Lo É igualmente proibida a propaganda de bebida alcoóli
ca e de produto industrializado de fumo, por meio de painéis, le
treiros luminosos e cartazes afixados e;m lugar público. 

§ 2.o A infração do disposto no capJ;It e no parágrafo ante
rior deste artigo implica na pena df: multa ao infrator, correspon
dente a vinte vezes o maior salário mínimo __ vigentc no País. 

§ 3.0 Os casos. de reincidência são punidos com a multa de 
cinqüenta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

§ 4.o Entende-se, como infrator, o produtor, comerciante ou 
agência que autorizar a propaganda. 

Art. 2.0 Os produtos industrializados do fumo terão embala
gem com rótulo previamente aprovado pelo Ministério da Indús
tria e do Comércio mencionado, em cada unidade, sem prejuízo de 
outras disposições' de lei, e~ -caracter~_ perfeitamente visíveis e 
legíveis, os seguintes dizeres: 

a) o nome do fabricante, produtor ou acondicionador; 
b) <> endereço do local de produção e~ acondicionamento; 
c) o nome, marca, classe, tipo e natureza do produtq; 
d) o número de registro do produto; 

e) a expr<Cssão "Indústria Brasileira''; 

f) o conteúdo da embalagem; 
g) o teor de alcatrão e de nicotina; 
h) a expressão .. Prejudicial à saúde" em letras brancas inscritas em faixa 

vermelha. 
Parágrafo único. A lnfração ao disposto neste artigo é pu

nida com a multa de vinte e cinqüenta vezes o maior salário mí
nimo vigente no País. 

Art. 3.0 As infrações previstas nesta Lei serão apuradas e 
punidas, em auto lavrado pelos fiscais das Secretarias de Saúde 
dos Estados, Distrito Federal e Territórios, com recurso ao titular 
delas. 

Art. 4.o É autorizado o Poder Executivo a criar campanha 
permanente com a finalidad,~ de demonstrar à população os pe
rigos do fumo e do abuso das bebidas alcoólicas. 

Parágrafo único. Os governos estaduais far.ão campanhas 
com a finalidade prevista no caput deste artigo, nos estabeleci
mentos de ensino de primeiro e segundo graus, destacando que o 

hábito constitui desrespeito público e falta de educação quando 
publicamente ,utilizado. 

Art. 5.0 O Ministério da Saúde proibirá o fumo nos estabeleci
mentos hospitalares pertencentes ou vinculados ao poder público. 

§ 1.0 É vedado ___ c_pnvêll-ú)_ cio :poder público, inclusive da pre-
vidência social, com estabelecimentos hospitalares ou do gênero, 
que permitam o u.so do fumo a empregados e administradores. 

§ 2.0 o :Ministério da Saúde desaconselhará o consumo de 
produtos industrializados do fumo, nos hospitais e em outras insti
tuições de assistência sanitária do Pais. 

§ 3.0 O poder público estabelecerá. serviços consultivos antl
fumo. nos hospitais, postos de saúde e consultórios a ele perten
centes ou vinculados. 

Art. 6.0 . Q_Poder ~xecutivo baixará :r;egulamentação desta lei, 
no prazo de noventa dias. 

-Art. 7.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8.0 Revogam-se ~s disposições em contrário, 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1980. - Evelásio Vieira, Pre
sidente - Leite Chaves, Relator - Jutahy Magalhães <com res
trições) - Affonso Camargo - Passos Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Do Expediente lido consta o 
Projeto de Lei da Câmara n9 51, de 1980, que receberá emendas, perante a 
primeira comissão a que foi distribuído, durante cinco sessões ordinárias, nos 
termos da alínea b, do inciso II, do art. 141, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, comunicação 
que será lida pelo Sr. J9-Secretári0. 

E lida a seguinte 

Em 12 de setembro de 1980. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

País a partir de 14 de setembro, a fim de, no desempenho de missão com que 
me distinguiu o Senado, participar da 67• Conferência lnterparlamentar, a 
realizar-se em Berlim (RDA). 

Atenciosas saudações. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A comunicação lida vai à 
publicação. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A descoberta do ouro de Serr_gt Pela4a, além do seu beneficio direto, a 
mim me parece que trouxe para o País uma conseqUência indireta, que é mais 
importante do que o próprio valor do metal ali extraído às toneladas. É que 
esta descoberta vem despertando a consciência nacional para o problema, 
para a·questão do controle sobre a produção de ouro e também sobre a pro
dução de outros metais raros e de_ pedras preciosas. Despertou o País para a 
questão do contraband_o de ouro que, ao que parece, a terem validade os in
formes que aparecem freqUentemente na nossa imprensa, é, efetivamente, 
algo de estarrecedor. 

Vou pedir a paciência dos nobres Senadores para ler aqui pequenos tre
chos de recortes que retirei -do Correio Braziliense, nos últimos dias. Por 
exemplo, do dia 6 de setembro, leio: 

DENUNCIADO O CONTRABANDO DE PEDRAS PRECIOSAS 

Belo Horizonte --0 Presidente do Conselho Administrativo 
_do Instituto Brasileiro de Gemas_ e Metais Preciosos, Jorge Franke 
Geyer; da Casa Masson S/ A, informou, ontem, nesta capital, que as 
operações clandestinas no setor, em sua maior parte para expor
tação, jã atingem um valor .. seguramente" mais de três vezes o total 
registrado na comer~ialização legal, que este ano será aproximada
mente da ordem de US$ 50 milhões". O contrabando, segundo ele, 
superarã a casa dos USS 150 milhões. 

Após se posicionar contrariamente a uma .. repressão fiscal ou 
policial" à clandestinidade no setor ••porque poderia desestimular 
as atividades de garimpo no País". Geyer explicou que a principal 
razão do aume_nto do c~:)fltrabando é a defasagem entre o valor real 
do cruzeiro em relação ao dólar e o seu valo i oficial". Se ~o cidadão 
exporta legalmente g~mas e metais preciásos brasileiros, ele recebe 
em troca dólar oficial, mas, se o faz via contrabando, é remunerado 
pelo câmbio negro, comentou. 
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Para ele, a única solução viável para sanear a situação uque já 

está gerando escassez de matérias~ primas de boa qualidade- pure
za, coloração- para o joalheiro nacional", seria a adoção de um 
programa federal de financiamento às aquisições controladas no se
ter. 

Garimpos 

O Subsecretário de Imprensa da Presidência da República, Ale
xandre Garcia, desmentiu, ontem que tenha sido reaberta a entrada 
nos garimpos de ouro de Serra Pelada. 

O Governo não reabriu e não reabrirá a ãrea de Serra Pelada 
para a entrada de novos garimpeiroS. 

O Subsecretário Garcia reafirmou que Serra Pelada estã sob 
controle do Governo Federal e que este "em momento algum cogi
tou de reabrir aquela área". E completOU: 

H Ninguém entra e ninguém sai, a não ser sob o controle do Go
verno Federal e não será permitida a entrada de novos garimpei
ros." 

O SubsecretáriO Garcia também informou que, pOr mês, -estã 
sendo retirada uma tonelada de ouro de Serra Pelada. 

Aqui outro pequeno recorte do Correio Braziliense: 

CONTRABANDO DE OURO 

Aqui vai para as autorídades competentes mais uma denúncia 
do contrabando de ouro no Brasil, e com novos_ detalhes. Para que 
as autoridades competentes apurem: "Na altura do Paralelo 10-
nos Municípios de Aripuanã, de Itaituba e Santarém- garimpeiros 
estão tirando dois_ mil quilos de ouro por mês, uma produção bem 
maior que a de Serra Pelada. Acontece- e isso é grave- que en~ 
quanto Serra Pelada estâ controlada, nesta região o contrabando 
corre firme. Existem vã rios campoS de pouso e muitos aviões levan
do todo este ouro. sem controle do nosso Governo, para a Venezue~ 
la. É um dos mais violentos -contrabandos de que se tem notícia nes~ 
te País." Quem inforinou n-ovairiellte a coluna foi o Senador Valdon 
Varjão que afirma e diz que p-rovará oficialmente estas denúncias às 
autoridades brasileiras. 

No dia lO de setembro, novamente: 

Correio Braziliens~. em 10-9-80 

CONTRABANDO LEVA 3/4 DO OURO NACIONAL 

Uma categorizada fonte oficial informou ontem ao Correio que 
o Governo controla menos de lj4 da produção nacional de ouro, 
que atinge, em números monetários, a quantia de CrS 750 milhões 
anuais, estando em estudos no Conselho de Segurança Nacional 
não apenas medidas drásticas para deter os contrabandistas, mas 
também a aprovação do Grupo Executivo proposto pelo Ministro 
das Minas e Energia, César Cais, que congrega oito Ministérios. 

Segundo as mesmas fontes, já existem dados c9mprobatórios 
de que, embora não hajam sido desmanteladas, as quadrilhas que 
retiram ouro-ilegalmente do País, ou pelo menos os seus cantatas no 
Brasil, jâ demonstram sinais de inquietação pelas medidas que o 
Governo adotarâ em relação ao assunto. Sabe~se que são conheci
dos vários nomes de pessoas envolvidas em contrabando de pedras 
preciosas, que têm ramificações intern-acionais. 

Descaso 

A partir da descoberta do complexo de Carajãs, foi que o Go~ 
verno, principalmente devido à atuação de militares preocupados 
com a segurança nacional e questões de pre-ços, internacionais do 
ouro, passaram a estudar o problema com mais freqUência. Nesse 
sentido, o objetivo do Ministro César Cais, de criar um grupo inter
ministei1al para gerir o problema do ouro e demais pedras precio
sas. foi aprOVada por diversas autoridades governamentais, devendo 
o Conselho de Segurança Nacional aprovar o novo órgão breve
mente, para que comece a atuar imediatamente. 

Ora, Sr. Presidente, pelo visto, não conhece o País a sua própria pro
dução de ouro, tampouco de metais raros e de pedras preciosas. 

Ouço dizer que só no Vale do Tapajós, hã muito tempo, trabalham mais 
de quarenta mil garimpeiros, extraindo mais de vinte toneladas de ouro por 
ano, quando as estatísticas registram produção inferior a três toneladas por 

notícias, na imprensa, dessa enorme riqueza também em outras regiões do 
País. 

Leio, por exemplo, na Gazeta Mercantil de 13 de agosto do corrente: 

·A serra dos Gr3.daús, np sul do Pará, é a provável nova'provín~ 
cia aurífera d? País, o que deverá provocar nova corrida de garim~ 
peiros à reiião. O ouro estaria junto aos rios ~tacaiúnas e Paraope
bas, que dividem a região. O metal ainda não foi dimensionad0 pelo 
Departamento Nacional da Produção Mineral (houve descobertas 
recentes· de ouro na 'serra dos Gradaús) mas as primeiras infor~ 
mações recolhidas por geólogos e garimpeiros dizem existir um po
tencial de ouro superior ao de serra Pelada- hoje, a maior mina do 
País e que em julho produziu mil q-uilos. 

Segundo as mpsmas fontes, a serra dos Gradaús teria o poten
cial de um ••greenstone belt", uma espécie de cinturão de minerais e 
metais raros na natureza. o que daria grande importância a esta re~ 
gião que jã passou a sér reconhecida internacionalmente como o 
novo "eldorado" mineral. 

Leio mais, Sr. Presidente, na mesma Gazeta Mercantil de 14 de agosto, 
dia seguinte: 

A Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM) iden~ 
tificou noVas e ricas regiões auríferas_ no stll ~o Parã, disse ontem a 
este jOrnal seu Diretor d_e Pesquisa Mineral, Edison Suszczynski. 
Além da serra dos Gradaús, localizada entre os rios Paraopebas e 
Itacaiúnas, e das serras Pelada e Andorinhas, existe ouro também 
em Tapirapé e em rio Fresco, numa área conjunta de 35 quilómetros 
de extensão. 

A CPRM identificou ouro recentemente em Goiás, nas regiões 
de Pontalina e Cromínia. Suszczynski comparou as províncias pa
raenses às da Ãfríc3. do Sul, da Austrália e do Zimbabwe, pois todas 
possuem grande potencial em ouro. 

Srs. Senadores, infelizmente toda essa riqueza mineral, tão iinportante, 
até hoje não mereceu, por parte do Governo, uma atenção mais cuidadosa, 
uma política específica para o setor. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA)- Nobre Senador Roberto Saturni
no, permíte-me V, Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador Roberto Saturni
no, também comungo desta apreensão de V. Ex• a respeito dos problemas re
lacionados com a exploração do ouro no Brasil, fato que obteve repercussão 
nacional, sobretudo depois das grandes minas descobertas na regíão chamada 
de Serra Pelada. A propósito, nesta Casa, já fiz vários pronunCiamentos ares
peito do assunto. O Governo Federal já está no bom caminho, quando, atra
vés do Ministério das Minas e Energia, adotou um programa para a explo
ração dessas minas de ouro, para a reativação de minas que estão abandona
das, exercendo sobre elas um controle e uma fiscalização rigorosos. Reco
nheço, na região de Tapajós, a que se referiu V. Ex•, a exploração do ouro se 
faz há mais de 20 anos. Há um descaminho notório. Não posso dizer que te
nham sido extraídas ou que vêm sendo extraídas 20 toneladas, em média, por 
ano, porque, se há realmente um descaminho, se não há fiscalização, ê im
possível fixar~se qUanto ouro foi extraído, quanto ouro foi manifestado e con~ 
trotado pelo Governo. e quanto ouro seguiu, por outros caminhos, para ou
tros centros do Brasil, até para o exterior. O fato é que- e aqui está presente 
o nobre Representante do Estado do Amazonas, o Sr. Senador Evandro Car
reira, que conhece perfeitamente a Região -o fato é que esses garimpeiros 
estão situados entre a margem esquerda do Tapajós e a margem direita do 
Madeira, em afluentes e subafluentes desses rios, em áreas de dificílimo aces
so, quando muito, há apenas um pequeno campo que permite pouso de avião 
monomotor, campo que é um traço quase imperceptível no meio dessa imen
sa selva amazónica e de dificílima localização e que, muitas vezes, ainda é dis
farçado, para evitar que lá cheguem pessoas que possam perturbar a ati vida
de exercida nesses garimpos. Acredito, porém- estou-me referindo especifi
camente ao poblema do ouro na Região Amazónica - que o Governo, des~ 
pertado justarpente por esse grande acontecimento - a exploração do ouro 
em Serra Pelada - estâ adotando niedidaS ãde(j_Uadas para exercer um- con
trole rigoroso em benefício da economia _regional e da economia do País. 
Aqui, no Senado Federal, tive oportunidade de fazer uma comunicação ares~ 
peitO das providências que o Sr. Ministro das Minas e Energia já adotou a 
esse respeito. 

ano. O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Agradeço o aparte. 
Começam agora, conseqUência - como eu disse - da descoberta d~ Nobre Senador Aloysio Chaves, V. Ex' tem razão ao alegar a dificulda-

Serra Pelada e do interesse suscitado por essa atividade, começam a surgir de de acesso a essas regiões de garimpo. Entretanto, sabemos nós que o País 
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dispõe hoje de um levantamento minucioso, tanto quanto pode ser essa minú
cia, conseguido com os levantamentos aéreos, como ~ambérn possui a cober
t~ra de toda a ãrea amazônica, féita pelo Projeto RADAM. 

Parece-me- V. Ex• vai-me desculpar ss: n,ão sou mais preciso nestas in
formações, porque não tenho conhecimento dos detalhes do Projeto RA
DAM - me parece que, a partir dos elementos disponíveis, não seria difícil 
localizar, mapear perfeitamente as zonaS que estão sendo trabalhadas, osga
rimpos existentes, os campos de pouso existentes na Região, e exercer, pelo 
menos sobre esses campos de pouso, uma fiscalização mais cuidadosa, mais 
rigorosa. É o próprio Ministro das Minas e Energia, Césàt' Cais, quem decla
ra, através· de matéria publicada no Correio Braziliense de 24 de agosto do 
corrente ano, que o País não tem ainda uma politica para exploração do ou
ro. Diz a matéria: 

Segundo Cés!lr Cais, exceto no tempo em que o Brasil era colô
nia de Portugal, o ouro jamais foi alvo de qualquer plano ou progra
mação de pesquisa e mineração, racional Ou sistemática, ao mesmo 
tempo em que um documento elaborado pelo Departamento Nacio
nal de Produção Mineral situa as reservas nacionais conhecidas em 
torno dos 1.044,9 milhões de toneladas. 

Ora, Sr. Presidente, 1.044,9 milhões de toneladas é efetivamente uma rí
queza muito grande, incluídas, aí, as reservas de baixo e médio teores em ou
ro. 

Assim, parece óbvio, urge que seja traçada uma política para o desenvol
vimento da exploração do ouro, para a exploração desta riqueza nacional, em 
beneficio da Nação brasHeira, eliminando-se, de toda forma, os descamínhos 
a que se referiu o Senador Aloysio Chaves, assim como a baixa produtividade 
na exploração e na comercialização deste metal. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- OuÇo o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador Roberto Sa
turnino, permita-me esta intrOrilissão no seu discurso muito oportuno, ao 
pretender aduzir a essas ãreas auríferas uma outra de alta rentabilidade, que é 
a zona de Maués, no Município de Maués, onde foi surpreendido um avião 
norte-americano equipado com aparelhos sofisticados e que tencíonava ex
trair este ouro clandestinamente. 

Os jornais todos noticiaram o fato que se tornou notóriO e público. O 
que não se tornou notório e público fo"í o resultado dessas investigações. O 
ouro na Amazônia é abundante, não só no sul do Pará mas no norte de Mato 
Grosso, no Estado do Amazonas, propriamente dito, em Rondônia, no Ac-re; 
em Roraima, as riquezas em diamantes na Ser(ª do Tepequem ainda não fo
ram mensuradas. Mas não hã uma regra para o jogo. Não hã um plano de 
trabalho, por parte do Governo, p-ara evitar ess-e descaminho e o contraban
do. 

A Amazônia está a exigir, meu ílustre Senador Saturnino, uma operação 
de guerra, eu venho insistindo nisto aqui, não só para o equacionamento des
se descaminho e contrabando de ouro e riquezas minerais, como para todo o 
equacionamento da política amazónica. Há necessidade de encarar, com a 
maior seriedade, a Amazônia. Agora estamos comprovando o desmatamen
to, ele agora está surgindo inequivocamente, os testemunhos são indesmentí
veis. 

Há necessidade, portanto, dessa operação de guerra e só quem pode 
realizá-la são as Forças Armadas, meu ilustre Senador, o resto é conversa fia
da. O Estado-Maior das Forças Armadas tem que encarar esse problema, tem 
que ocupar a Amazônia, mas ocupar em operação de guerra e cuidar até des
se levantamento e desse inventário. 

Nós precisamos de uma operação de guerra na Amazônia. O contraban
do é de tudo, de peles, madeiras, ouro, pedras preciosas, diamantes, peixes. 

Até o grande caminho da cocaína, que era por outros lugares, hoje já 
passa por Manaus. Há necessidade urgente de uma operação séria sobre a 
Amazônia. Mui to obrigado, nobre Senador. 

O SR. ROBERTO SAT.URNINO (PMDB- RJ)- Eu é quem agra· 
deço o aparte de V. Ex•, sempre tão atento às questões da sua região, que con
cordamos nós, Senador, ainda precisa realmente pertencer ao Brasil de fato; 
pertence no mapa, pertence de direito, mas de fato o Brasil desconhece com
pletamente o que seja a Amazônia. V. Ex• encontrará o nosso apoio em todas 
as suas posições, em todos os seus pronunciamentos favoráveis a essa ope
ração de guerra a que V. Ex• se refere, de ocupação, de inventário e de estudo 
profundo da Região Amazônia, para obter dela tudo aquilo que ela pode dar, 
sem o risco da depredação, sem o risco da desnacionalização. 

Mas, quanto ao ouro, metais raros e pedras preciosas, objeto do meu 
pronunciamentO de hoje, Sr. Presidente, ouço dizer que a FAB - Força 
Aérea Brasileira- estaria extremamente preocupada com o assunto e dispos
ta a montar todo um plé:\nq de fiscalização, dos aeroportos nessas zonas mais 
distantes e de eliminação dos aeroportos clandestinos, que, infelizmente, to
dos sabem que ainda existem. 

E muito oportuno, é muito útil, muito importante que a FAB tome a si 
esse encargo, essa responsabilidade, que salvará para o País alguns milhões de 
dólares, ou alguns milhares de quilos de ouro, que estão sendo contrabandea
dos sob essa forma. Ma,s o que é importante ressaltar é que isto não basta, Sr. 
Presidente. Se o assunto tem a dimensão, se .essa riqueza tem a dimensão que 
se propala, então, estã a exigir a criação de um organismo próprio, de uma 
entidade capaz de inventariar essa riqueza, capaz de traçar uma política para 
o desenvolvimento da sua exploração e capaz de coordenar a execução dessa 
política, porque está visto qUe o DNPM não tem condiçõeS de exercer o papel 
que o valor da riqueza estaria a exigir que ele exercesse, 

Assim, Sr. Presidente, acho que é urgente que se cuide da instalação des
sa entidade que, me foi informado, foi recomendada por uma comissão inter
ministerial, há tempos nomeada para levantar e analisar todos os dados desse 
grande problema nacional. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Ouço com prazer o 
nobre Senador José Lios. 

O Sr. José Lins (PDS~ CE)- Congratulo-me com V. Ex• pelo assunto 
que nos traz, hoje, e que realmente é da maior importância. Até há pouco 
tempo, as informações básicas a respeito de ocorrências dessa natureza no 
País eram difíceiS-de serem catalogadas. O mapeamento geográfico se proces
sava através de métodos antigos. Hoje, com os métodos de levantainento ae
rofotogramétricos e, principalmente com o Projeto RADAM, houve como 
que um desencadeamento de elementos novos capazes de permitir a locali
zação dessas ocorrências e, de preocupar as autoridades com o problema da 
evasão e do contrabando, como V. Ex• bem cita, principalmente do ouro, de 
metais raros e de pedras preciosas. Surge agora a necessidade de um controle 
maior e o Ministério das M:inas e Energia, como V. Ex• bem disse, tem7s"e 
preocupado ·com esse assunto. O Ministério já discute um plano de explo
ração do ouro nacional_que engloba não somente as ocorrências novas, a "qUe 
V. Ex' se referiu, de grandes potencialidades, mas também as ocorrências an
tigas, como é o caso da mina de Morro Velho e oUtras que vinham deS3tivã.: 
das. A mesma coisa se dá com relação' às pedrás preciosas. E-stou de acordo 
com V. Ex• em que, além de um sisteina de exploração eficiente, há necessida
de de um sistema repressivo contra os contraba"ridos que, afinal de contas, 
sangram, a economia nacional. Eu me congratulo com V. Ex• pelo discurso 
que faz nesta Casa hoje. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ) -.Agradeço o seu 
aparte, nobre Senador José Lins. 

Se o Gove-rno já dispõe de um plano para a exploração do ouro, como V. 
Ex• nos anuncia, deveria, nobre Senador, ter enviado esse plano ao Congres
so N aCiona[, para aprecTação, a fim de que, uma vez aprovado, entrasse em 
execução imediata, visto que- cada mês perdido, cada semana perdida ou cada 
dia perdido, segundo depoimento geral, _está Significando uma sangria de di
visas do Pa,ís, uma sangri? de riquezas riacionais. 

O Sr. Jo$é Lins (PDS- CE)- Permita-me V. Ex•? Eu disse que hã es
tudos, segundo informações. Não conheço o plano. Mas V. Ex' sabe que já 
hoje o sistema de fiscalização das explorações do ouro aluvionar da Amazô
nia tem sido muito bem organizado. Tenho informações pessoais, não Ofi
ciais; de que já há um esquema- digamos- estudos para a exploração do 
ouro em todo o País. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Espero que real
mente exista este plano, nobre Senador. Mas, como_ disse, acho que o Con
gresso Nacional devia tornar conhecimento dele, a Nação devia conhecer as 
suas etapas, os seus componentes a fim de que se tranquilizasse, pelo menos, 
quanto ao futuro_ dessa atividade no nosso País. 

Mas, como disse, acho que o setor está a exigir uma entídade específica, 
uma entidade governamental que trate especificamente do seu desenvolvi
mento, adotando medidas que, segundo estou informado, já foram recomen
dadas ao Ministério, há alguns meses passados, por uma comissão interminis
terial que estudou a matéria. Arrolo aqui, rapidamente, algumas dessas medi
das recomendadas que a mim, que não sou conhecedor do assunto, me pare
ceram de bom senso, de bom alvitre e não sei por que ainda não foram reco
nhecidas como tais e não foram postas em execução pelo Governo. Por exern-
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pio: o levantamento de todos os decretos de lavras e manifestos de minas para essa questão tão importante, para essa riqueza que jaz, desconhecida, em nos
a atl!lalização do mapeamento das ocorrências; o cadastramento de todos os so território, mas que, pelas avaliações,'pelas inferências que recolhemos dos 
aluviõês auríferos-do País e o aperfeiçoamento dos padrões de exploração dos depoimentos daqueles que já percorreram as regiões auriferas do País, efeti
garimpos, assistü'ldo-se tecnicamente os garimpeiros no sentido de elevar a vamente, equivale a algo fuuito importante e qué deve mereçer, por1isso mes
produtividade do seu trabalho; a implantação em todos os garimpos de uma mo, uma f!olítica específica que, no dizer do próprio Ministro das Minas e 
infra-estrutura de abastecimento e assistência médica-social, para a humani- Energia, ainda não existe, uma política específica e um órgão específico que 
zação da vida e do trabalho nessas regiões; 3ssirri -como a implantação, tam- trace essa política e coordene a sua execução, englobando vários aspectos, 
bém, de normas que assegurem o mínimo de segurança no trabalho desses h o- dos quais apenas alguns eu pude mencionar nesta tarde. 
mens; a eliminação dos exploradores, que se encontram encravados nessa ati- Eram estas as observações que eu tinha a fazer, Sr. Presidente, agrade-
vidade, tais como os donos de garimpos e os compradores não-autorizados; o cendo a benevolência de V. Ex•- (Muito bemt Palmas.) 
estímulo ao associativísffio- em- todas as formas entre os garimpeiros; a im- 0 Sr. Dirceu Cardoso (ES) _Sr. Presidente, peço a palavra, para uma 
plantação de sistemas de estradas vicinais, abrindo o acesso terrestre aos ga- breve comunicação. 
rimpos nas zonas de maior densidade de Jarimpagem. 

Isto, Sr. Presidente, no que respeita à laVra, propriamente dita, de ouro, O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se-
de metais raros e pedras preciosas. Assim, também, recomendou a mesma nadar Dirceu Cardoso. 
Comissão, segundo-·estou informado, algUlnas mCdldas no setor para estimu- O SR. DJRC'Ell CARDOS<? (E$_, Pa~~ uma breve comunicação. Sem re-
Jar e desenvolver a fabricação de jóias, com o aproveitamento desses metais visão _do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
raros e gemas exploradas no País. Por exemplo, algumas dessas medias reco- Quero transmitir ao Senado uma notícia que enche a todos os brasileiros 
mendadas: a criação de uma entidade dos fabricantes brasileiros de jóias, vol- de muita satisfação e até de certo orgul~o. Há 70 e poucos anos atrás, Sr. Pre
ta da para a exploração de mercado externo; a atualização sistemática dessa sidente, S.ant9s Dumont _emocionava o mundo, dando a volta à Torre Eiffel, 
fabricação, segundo a preferência dos grandes mercados de jói_as do mundo; o em Paris, em seu mais pesado que o ar, abrindo à Civilização e à Humanida
estabelecimento de padrões de fabricação e de marcas gravadas nos produtos, de a época do vôo do avião. 
visando à confiança do comprador e à competição honesta entre os produto- Agora estamos voltando a Paris, à Europa, 70 e tantos anos depois. No 
res;· o desenvolvimento intenso da formação de mão-de-o Ora especializada em dia 7 último, _a EMBRAER, EmPreSa Brasileira de Aeronáutica S.A., com 
lapidação de pedras e na fabricação de jóias; a implantação de cursos técnicos sede em São José dos Campos, participou da grande exposição aeronâutica 
degemologia, tend.o em vista a riqueza de minerais gema existente no País e a em Farnborough, na Inglaterra, ao lado dos grandes expositores do mundo, 
criação de linhas créditos especiais para o financiamento do capital de giro onde foram expostos dois aviões fabricados no Brasil. 
dos lapidadores e o financiamento da exportação de lapidados, ao invés de Há tempos, Sr. Presidente, noticiávamos iiós que apenas participávamos 
pedras brutas, operação na qual o País, ao que estou informado, perde cente- da exposição com um avião. hoje,já expusemos aviões que estão concorrendo 
nas de milhões de dólares por ano. no mercado da Europa. 

Eram estas as informações, Sr. Presidente, que eu queria dizer sobre este Pois bem, a França, onde Santos Dumont fez o célebre vôo em torno da 
monótono assunto. Antes de encerrar, c_once:do a_, palavra ao nobre Senador Torre EifTel, em outubro de 1906, o primeiro vôo mecã.nico do mundo, a 
Gabriel Hermes. França agora está adquirindo 50 aviões Xingu, de fabriçào da EMBRAER, 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA) --Nobre Senador,.tive a oportuni~ para seu serviço. 
dade de visitar alguns garimpos, inclusive o de Serra Pelada, no meu Estado, Sr._ Presidente, a EMBRAER tem fqrnecido aviões_ a vários países do 
no que se refere ao ouro.-Não ouvi todo, mas graride parte do discurso de V. mundo_- aos Estados_ Unidos,_ a companhias particulares da Inglaterra e a 
Ex• Infelizmente não estava presente, no início, mas o louvo pela oportunida- companhias francesas. E, agora, fornecerá ao Governo da França 50 aviões 
de de, com sua palavra autorizada, chamar atenção para este problema e para Xingu. Há pouco, forneceu aviões para a empresa aérea francesa Britti~Air, a 
as medidas de que ele carece, o que acredito, foi parte final do discurso·de V. Brittany Aír lnternational, Empresa que opera com EMB~l21, Bandeirante, 
Ex• No entanto, quero fazer jUstiça ao Ministro das Minas e Energia; quando de fabri_cação brasileira e, agora, está negociando_SO aviões_Xingu de treina
estive com S. Ex• e funcionários dos departamentos ligadOs à mineração, mente, num contrato de 80 milhões de dólares. Portanto, nós estamos voltan
sobretudo, do ouro e de pedra preciosa, verifiquei, pela primeira vez em um do, ag01:a. como fabricantes de aviões- isto é uma notícia alvissareira para o 
garimpo, a preocupação do Governo em disciplinar a vida do garimpo, em Brasil. E uma EmPresa que está marcando uma posição internacional, como 
dar um pouco de assistência a esse audacioso homem brasileiro que caminha a oitavã fabricante no mundo- não só de pequenos aviões, mas, de executi
para os garimpos, preocupação em colocar àli um sistema de venda de ali~ vos d~ 8 e de 30lugares, como é o caso do Brasília, que deverá voar em 1982. 
mentação, um sistema médico, inclusive de proteção, com_yacinas de t9da a Portanto, Sr. Presidente, desejo que o Senado envie uma mensagem de 
natureza, que são apropriadas para o locai." E vi, ·na ocasião, a preocupação congratulações à Direção da EMBRAER, em São José dos Campos, manifes
do Ministro César Cais com o perigo de desabamento, como ocorreu há pou- _ tando a satisfação de todos nós, brasileiros, através dessa manifestação e des
ces dias, em Serra Pelã.da. Isto, com reJeição ao ouro. Com relação a pedras se pronunciamento, aqui. no Senado. 
preciosas, estou de pleno acordo com V. Ex• Quéirido das minhas vár!as via- 0 Sr. RobertoSaturnino (PMDB _ RJ) _v. Ex• fala por todos nós do 
gens pe!o exterior, tive contato, sobretudo visitando a Holanda, a terra das PMDB desta Casa. 
pedras preciosas, e tenho verificado como essas empresas,- ligadas a capitais 
holandeses, sobretudo, se enriquessem com aquelas jóias. Quanto ao contra· O SR. DIRC'El' CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex• e que· 
bando, permita-me V. Ex•, continua ainda intenso no Brasil_. P<?r l_llOtÍ~o mui- ro que o Senado registre que todos nós ... 
to simples- e isto quero que fique inserido, peço desculpas a V. Ex•- por O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Queremos também, através de V, 
culpa, ainda, da ação do nosso Governo. O preço pago, por exemplo, pelo Ex~. levar o nosso apoio à EMBRAER. 
ouro, em Serra Pelada e em ouiros lugares está abaixo do preço disputado no 0 SR. DIRCEU c AR DOSO (ES) _ ... com 0 apoio da Bancada do 
mercado comum. E é uma atração natural para o contrabando. É uma forma PMDB e, agora, com o apoio da Bancada do PDS, enviamos esses votos de 
de se prejudicar o nosso País. De forma que alguma coisa está se querendo fa- congratulações à Direção da EMBRAER, ao seu Diretor Engenheiro Osires 
zer. Há um pouco de boa vontade do Sr. Ministro das Minas e Energia, va- Silva, por esta posição marcante no cenário aeronáutico do mundo, como o 
mos reconhecer. E vamos fazer justiça, 0 que faço neste momento. a Senado- oitavo produtor de avião, quando aquela empresa estâ vendendo cinqüenta 
res, como V· Ex~. que trazem o problema e advertem com medidas que preci- aviões executivos para substituir aviões amerícanos e franceses de instrução 
sam ser aplicadas. às forças armadas daquele país. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Agradeço a con(ri
buição valiosa do seu aparte, Senador. V. Ex' não estava na Casa quando ini
ciei o meu pronunciamento de hoje e, minhas -primeiras palavras, eu as repito 
agora, ao fim. Disse eu, logo no início, que a descoberta de Serra Pelada tra
zia para o Brasil Urila cOnseqüência indíreta que eu via mais importante do 
que o próprio benefíciO- díieto, isto ê, o valor do ouro ali produzido. Essa 
conseqüéncia indireta, mais valiosa do que o próprio valor do ouro produzi
do, era o despertar da consciência para esse problema, o chamamento da 
atenção de todo o Brasil, de todas autoridades, de todos os brasileiros para 

Assim, Sr. Presidente, os nossos aviões fabricados aqui, em São José dos 
Campos, estão conseguindo e conquistando um lugar marcante na aviação do 
mundo e, dentro de pouco, teremos os tipos de aviões para treinamento bási
co também fabricados em consórcio com a Itália. 

Portanto, Sr. Presidente, desejava que o Senado Federal, envolto com 
essa manifestação isolada que faço, mas cheia de orgulho e satisfação, envol
to com ela, com o apoio da Bancada do PMDB e do PDS, a manifestação 
unânime, portanto, do Senado da República por esta conquista magnífica 
que a EMBRAER acaba de fazer para o Brasil, seja na Exposição de Farnbo-
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rough, ·na Inglaterra, seja vendendo cinqüenta aviões Xingu, de treinamento, 
para a Força Aérea da França. 

Era o que tinhâ ·a dizer, s;. Presidente. (M.uito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Lins. 

Sr. Presidente, ao registrar nos Anais do Senado Federal este importante 
acontecimento, congratulo-me, em nome do Partido do Movimento Demo
Crático Brasileiro C0018.Si)C:SSOâSCfue criaram a Liga Brasileira de Defe$a dos 
Direitos HUmanos, formulando votos pelo pleno êxito de suas atividades no 
Rio -de J.a~ei~o. · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. JOSE UNS PRONl/NCIA DISCUR!SO QUE, ENTRE- o SR. PRESIDENTE (Luiz Via~a)- Sobre a mesa, projeto de lei que 

GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE- será lido pelo Sr. !•-Secretário. 
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Senador Humberto Lucena 
tem brevissima comunicação, e S. Ex• está realmente Omito empenhado em 
fazê-ia agora. A _Mesa, com aquela complacência que já foi n"otada por alguns 
colegas, vai permitir que S. Ex~ o faça em 2 ou 3 rriírúlt6S~-sc!gl.indo comunicou 
à Mesa. 

O SR. HliMBERTO LliCENA (PMDB - PB. Para breve comuni
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi consti
tuída, no Rio de Janeiro, a Liga Brasileira de Defesa dos Direitos Humanos. 

A Carta de Princípios- da nova instituição, de fundamental importância 
para a vida nacional, tem o seguinte teor·. 

"Partindo da convicçãO inabalável de que o povo brasileiro é 
capaz de vencer_ o arbítrio, a intolerância, a injustiça social e de or
ganizar a sociedade em bases mais dignas, equânimes e solidárias, 
nós, abaixo-assinados, decidimos fundar a Liga Brasileira de Defesa 
dos Direitos Humanos, entidade de âmbito nacional com sede na 
Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

O que mais nos anima e estimula~- constituí-la é a certeza de· 
que graças à mobilização da consciência nacional conquistamos a 
Anistia que trouxe de volta ao Brasil centenas de compatriotas ex
patriados e abriu os cárceres a dezent!_S de outros. Essa conquista 
deve ser agora alargada, a fim de que o Brasil encontre, através da 
pátria da democracia, o Seu próprio caminho_ de nação economica
mente autónoma e politicamente independente. 

Uma das maiores conquistas da Humanidade, nos dias de hoje, 
é o princípio proclamado na Declaração dos Direitos do Cidadão de 
que todos os seres humaiJOS nascem e vivem livres e têm os mesmos 
direitos. O grande objetivo das sociedades contemporâneas é tornar 
esse princípio universal e irreversível em todos os quadrantes da 
Terra, qualquer que seja o regime sócio-político e econômic~ gue 
cada nação soberanamente escolhe. 

Diante do quadro desolador de uma sociedade injusta e genoci
da como é a nossa, a Liga Brasileira de Defesa dos Direitos Huma
nos representa uma tentativa de unirmos forças na defesa das mas
sas trabalhadoras do campo e da cidade, famintas e espoliadas, da 
criança carente e abandonada à sua própria sorte, da população 
indígena dizimada, do negro relegado a uma·situação de inferiorida
de cm todos os sentidos, da mulher socialmente dis-criminada, enfim 
da imensa maioria da população atingida em seus direitos essen
ciais. 

Nestas condições, a LBDDH se constitui com o objetivo de lu
tar com denodo para que os Direitos Fundamentais da Pessoa Hu
mana, proclamados universalmente, sejam efetivamente conhecidos 
de todos os brasileiros--..;.... os-qUe--devem ser protegidos e os que são 
pagos pelo Estado para fazê-lo; a lutar para que os presos políticos e 
os presos de direito comum não sejam vítimas, CÇJ~O_;:ttê agora, de 
condições carcerárias desumanas, vexatórias e aviltantes, de tortura 
física, moral e psicológica ou da violência de inquirições insuportá
veis. A lutar para conquistar, na prática, a igualdade perante a lei a 
todos os cidadãos brasile;iros, a segurança de que sua liberdade indi
vidual e as liberdades públicas não sejam ultrajadas e de que a socie
dade garanta a todos condições de existência que não atentem à dig
nidade humana. Firialmente, a LBDDH propõe-se a defender os di
reitos dos refugiados políticos, vítimas da repressão nos seus países 
de origem, que aqui vieram buscar abrigo contra a violência e o 
arbítrio. 

A Liga Brasileira de Defesa dos Direitos Humanos serâ.uma 
sociedade civil com sede na cidade do Rio de Janeiro, jurisdição em 
todo o TerritóriO Nacional, de duração ilimitada, estabelecendo 
vínculo fraterno com entidades congêneres da América Latina, 

No cumprimento dos objetivos que se propõe, a LBDDH atua
rá na forma da legislação em vigor, promovendo os atas que julgar 
necessários, a fim de contribuir para o avanço da sociedade brasilei
ra pelos trilhos da democracia plena, justa e solidária." 

Ê lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 235, de 1980 

Proíbe' a participação do capital estrangeiro no caso que especifi
ca, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A assistência médicO-hos-pitalar e ambulatorial e seus serviços 

complementares, quando realizados por pessoas juridicas, apenas poderão 
ser exercidos por empresas êujo capital social pertença exclusivamente abra-
sileiros. - · · 

Art. 29 Dá-se o prazo de 12 (doze) meses, a contar da vigência desta lei, 
para a adaptação de todas as empresas do ramo à exigência do disposto no 
artigo anterior. 

Art. J9 Esta lei entrará eni vi.gor na data de sua publicação. 
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Algumas empresas estrangeiras estão, há algum tempo, atuando no País. 
no setor saúde, subempregando profissionais médicos. 

Sindicatos e associações médicas de todo o território nacional têm mani
festado seu repúdio e sua revolta contra a permissão para que estas empresas 
transnacionais continuem atuando. 

Na verdade, se a assistência à saúde já é tratada, entrenós, como merca
doria que expõe em vitrinas, com seriísSimos prejuízos à população, tais em
presas agravam a· situação, organizadas internacionalmente para obter lucros 
exCessivos com uma atividade essencial à vida humana. 

Por outro lado, do ponto de vista tecnológico ou financeiro, nada poder
se- ia alegar em seu favor, já que, ao·lado de outras distorções. a alta sofisti
cação da Medidna braslleira reservada a alguns grupos privilegiados consti
tui fato bastante notório. 

Nem mesmo se pode alegar a necessidade de permissão para a atuação 
destas empresas em regiões desprovidas de assistência mêdica, pois, neste ca
so, tratando-se de regiões atrasadas, a solução dos problemas de saúde de 
suas p·op-ulações precisa ser função do EStado. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1980. - Henrique Santillo. 

( Ãs _Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Economia 
e de Legislação Soc~q._l.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto que vem de ser lido será 
publicado e remeticlo às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberaÇão. Em conseqüência, fica adiada a vo
tação dos itens 1 a 3 da pauta, Cujãs--riiatérias estão em fase de votação. 

Pela mesma ra:zão, fica sobrestada a discussão das matêrias constantes 
dos itens 10 e 11, uma vez que dependem da votação de requerimentos. 

São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 73, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de se1,.1 Parecer n9 664, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a ele
var em Cr$ 144.000.000,00 (cerito e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 665,-de f980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade e juridicidade. 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 74, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças, cOrno conclusão de seu Parecer n9 666, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operacão 
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de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000;ooo.oo (cinqUenta milhões de 
dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, -tendo 

PARECER, sob n' 667, de 1980, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejurldicidade, com 
voto vencido do Senador Leite Chaves. 

-3-

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclUsão de seU Parecer nQ 668, 
de 1980), que autoriza o Hospital Municipal He"nrique Lage, de Lauro Müller 
(SC) a contratar uma operação de crédito de Ci$3.225.doo;oõ(três- milhões, 
duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 669, de 1980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 339, de 
1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de 
bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

(Dependendo da votação do Requerimento ii' 384, de 1980, do Senador 
Jarbas Passarinho, de adiamerito da discussão.) 

-li-

Discussão, em prirnefro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do RegímentoTnterno), do Projeto-de Lei do Se
nado nQ 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que 
declarou municípios brasileios como áreas de interesse da segurança nacio
nal, tendo 

PARECER, sob n' 653, de 1980, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci
do do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores 
Nelson Carneiro e Lãzaro Barboza. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 385, de 1980, do Senador 
Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexarne da Comissão de 
Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Pã:ssaremos, pois, ao exame do 
item no:> 4. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n' 657, de !980), do Projeto 
de Lei do Senado n' 14, de 1980, do Senador Jorge Kalume, que au
toriza o Poder Executivo a propor ao Conselho de Desenvolvimento 
Económico - CDE, a: providência que especifica. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo q, :n '1Ueira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discus::,,,,__, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara -dos Deputados. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nv 14, de 1980, que 
autoriza o Poder Executivo a propor ao Coilselho de Desenvolvimento 
Econômico - CD E, a providência que eSpecftica~ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a propor ao Conselho de 

Desenvolvimento Económico- CDE, aUmento, de 8% (oito por cento) para 
!0% (dez por cento) e de 4% (quatro por cento) para 8% (oito por cento), da 
arrecadação do Imposto sobre Operações FinanCeltas- IOF, destinada, res
pectivamente, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., e Banco da Ani.azônia 
S.A., a partir do exercício financeiro de 1981 até o de 1986. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. )Q Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRES!OENTE (Luiz Viana) - Item 5: 

Discussão, em turno único, d3 R.Cdação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 686, de 1980), do Projeto 

de Resolução n9 72, de 198b, que autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a elevar em CrS 7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e qua
renta e seis milhões, quinhentos e trínta e seis mil, oitocentos e cin
qUenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

g a- seguinte a 'f!daçào final aprovada 

R~açào final do (l'rojeto de Resolução n"' 72, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, .......... , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !980 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em CrS 
7.146.536.85l,44 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, qui~ 
nhentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e qua
renta e quatro centa,·os) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 111 É o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 29 da Re
solução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a ele
var em Cr$ 7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, 
quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinqUenta e um cruzeiros e quaren
ta e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que pos
sa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvolvi
mento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento da im
plantação de projeto para·construção e aproveitamento da barragem de Pe
dra do Cavalo, naquele Estado,_ obedecidas as condições admitidaS Pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2Q Esta ·ResoluÇão entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Decreto Legislativo n' 34, de 1979 (n' 35/79, na Câ
mara dos Deputados), aprovando o texto do Acordo que estabelece 
a Comunidade da Pimenta-do-reino, aberto à assinatura em Bang
kok, Tailândia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971, tendo 

PARECER, sob n' 658, de 1980, da Comissão 

- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada. 
O substitutivo é dado corno definitivamente adotado, de conformidade 

com o art. 318 do Regimento Interno. 
A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aprovado 

Redaçào do vencido para o turno suplementar do Substituti"o do 
Senado ao Projeto de Decreto LegislatiYo no:> 34, de 1979 (n'-' 35/79, na 
Câmara dos Deputados), que apro,·a o texto do Acordo que estabelece 
a Comunidade da Pimenta-do .. reino, aberto à assinatura em Bangkok, 
Tailândia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 '? Ê aprovado o texto do Acordo que estabelece a Comunidade da 
Pim_enta-do-reino, aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de 16 de abril 
a 31 de agosto de 1971. 

Art. 2Q Todas as emendas ou alterações introduzidas no texto referido 
no ~rtigo anterior só se tornarão ~ficazes e obrigatórias para O País após a 
respectiva aprovação pelo Congresso Nacional. 

Art. 39 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as dispoSições· em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 76, de 
1980 (apres-entado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 670, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do 
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Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 671, de 1980, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici
dade. 

Em discussão o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador :Oirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho em mãos mais um projeto de resolução que autoriza o Governo 
do Rio Grande do Norte a elevar em sessenta milhões de cruzeiros o montan
te da sua dívida consolidada. Na mesma pauta do dia de hoje, há outro proje
to autorizando o Governo do Rio Grande do Norte a elevar em cento e qua~ 
renta e quatro milhões o montante da sua dívida consolidada. Portanto, com 
os dois projetes, são duzentos e QUatro milhões de cruzeiros para o Estado do 
Rio Grande do Norte. 

O projeto de empréstimo de sessenta milhões está com expediente datado 
de oito de julho, do Senhor Presidente da República, o qual submete ao Sena~ 
do o pedido do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

O pedido que eleva para Cr$ I44.000.000,00- o outro projeto, da mes~ 
ma Ordem do Dia- também é da mesma data. Nós nãó sabemos se um é re~ 
tificação-do outro ou ratificação; uril é perante a Caixa Econômica Federal, o 
de sessenta milhões, e o outro é ao Banco do Nordeste, o de cento e quarenta 
e quatro milhões. Aquele se destina, com parecer favorável do Conselho Mo~ 
netário Nacional, à construção, conclusão, ampliação, restauração, equipa~ 
menta c reequipamento de unidades escolares de 19 Grau, na zona rural e ur~ 
bana naquele Estado. 

Diz o Banco Central, no seu parecer: 

pede para 144 milhões, estará dispensado o aumento da dívida consolidada 
para 60 milhões, porque o de 144 engloba o de 60 milhões._ 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Mas, nobre Senador, o BND não 
é agente financeiro do F AS. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nobre Senador, eu estou de acordo 
com V, Ex•, um é a Caixa Econômica e o outro é o Banco do Nordeste. O cer
to é que a dívida é do mesmo Estado, ou melhor, aumento da dívida consoli
dada é solicitado em duas mensagens do Senhor Presidente da República, no 
mesmo dia. Uma, é esta daqui, que pegarei por acaso, com a data de 8 de ju
lho, em que se pede o aumento da dívida consolidada para 60 milhões de cru
zeiros. A outra, do mesmo Presidente da República, do mesmo Estado e a 
mesma dívida; pede-se para consolidar a dívida de 144 milhões. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Pode ser que seja uma em dóla· 
res e outra em cruzeiros.-

. O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não, é tudo em cruzeiros. 
Então, a minha dúvida é esta. 
Sr. Presidente, é de dúvida o nosso espírito, e aqui está caracterizado is

so. É dúvida, estou em dúvida, há uma dúvida torturante no meu espírito. 
Então, pediria aos doutos componentes da Bancada do Governo para espan
carem a minha dúvida. 

O Sr. Jarbas Passarinho ((PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Outra colocação que quero fazer: 
se nós vamos consolidar em 60 milhões, estã certo; mas, se vamos consolidar 
em 144 milhões, já englobamos aquela de 60 milhões; não precisamos consoli
dar em 60 milhões, porque já vamos em 144 milhões. Que disparidade é esta? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite V. Ex'- que lhe expli
que? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Desculpe a pergunta e a dúvida, 
porque são de um espírito pequenininho que quer as luzes da inteligência da 
nobre Bancada da Maioria. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- O espírito pequenininho é aque
le que se vai servir de uma voz fraca como a minha, agora, para dar expli

---------~-------------------- cações a V. Ex• Estou, entretanto, absolutamente convencido de que a expli

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postu~ 
fante, teríamos a seguinte situação: 

""""' 
Divida intra. e Opoen.~io I!'ID Sitaac;ie l..imltcsdo:> 

cação, por mais razoãvel que seja, não- vai, como V. Ex• disse em tão bom 

-------------------~---------- português, em tão bom vernáculo, espancar as dúvidas de V. Ex•, porque elas 
não se remetem a este episódio. V. Ex• condena o processo no todo. Mas. 
apenas em homengem a V. Ex•, vou lhe dar as explicações que V. Ex' busca. 

e:o:trallm.lt.e tu.mii.a.o;io-+ posterior :i. art.z.ee:a 
PQs\çio eiD Op(";,.~IOb <>Dntr.a~io ~.G'l/'1$ 

:tS-%·80 

Montant.c- 0-iobal 1166.589.3 1.5-f3.2l7,7 2".-409 8.2(,() :!.86(1.671.9 

Cr.csclmento. real ILnU:t.i - 89.-438.4. lll.l:ZS.S 223.68"1.1 317.33-f.,B 

::.:,.: __ ...., __________________________ Em primeiro lugar ... Di:lpêndio anual máximo HG.ll2,2 57.808.6 20l.g4{).8 (113.001,1 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento do referido Estado 
(intra+ extralimite + operação em tramitação +operação sob exame), ainda 
assim ele ficaria contido nos parâmetros do citado art. 29 da Resolução n'.t 
62/75. 

7. Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 29 da precitada 
Resolução n9 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena ... 
do Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Desejava que o nobre Líder do Governo explicasse o porquê dos dois 
projetes, um elevando a dívida para 60 milhões e o outro para 144 milhões., na 
mesma pauta, um é item n9 I, e o outro é o item n9 7; um pede a elevação para 
60 milhões e o outro para 144 milhões, quase na mesma data. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS -PI)- São duas obras diferentes, são ór
gãos financiadores diferentes. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas a dívida do Estado é uma só, é 
sempre a dívida consolidada, numa mensagem se pede a elevação para 60 mi
lhões e, noutra, para 144 milhões. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- São 4ois projetes diferentes, são 
dois bancos diferentes, são dois órgãos financiadores diferentes. Naturalmen~ 
te, o Estado não teria dotação operacional do Banco do Nordeste para 200 e 
tantos milhões, nem teria também da Caixa Econômica para 200 e-tantos mi
lhões, então, resolveu partir os dois empréstimos. Creio que é isso, ilustre Se
nador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Eu pediria à nobre Liderança que 
me explicasse o assunto. O Senhor Presidente da República remeteu duas 
mensagens com a mesma data, isto é, no mesmo dia, 8 de julhO, hâ dois meses 
atrás, uma referente ao aumento da dívida consolidada do Estado_ para 144 
milhões e na outra, se pede o aumento da dívida consolidada para 60 milhões. 
Quero crer que se votarmos os 144 milhões, que é maior, mais abrangente, o 
outro empréstimo, de 60 milhões, nós· n'ãO poderíamos votar porque se se 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Até me desculpe se roubo o tempo 
de V. Ex•, ri"essas horas rápidas que estamos passando, e com essas coísas de 
fana caprina, ou, como já disse um Senador que hoje tem grande projeção na 
República, muito fana caprina. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Ao contrãrio. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Eu vi, com estes olhos, lá na Câma
ra: muita fana caprina. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Ao contrário, V. Ex• não está 
roubando o meu tempo; V. Ex• estã-me dando uma oportunidade de 
consagrá-lo a V. Ex' 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Muito obrigado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA}- E veja V. Ex•, por favor, no 
avulso de que V. Ex' dispõe, na página 2, do projeto n9l, que trata do valor 
de 144 milhões de cruzeiros de empréstimos; este empréstimo é feito junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil S. A., na qualidade de administrador do Fundo 
do Desenvolvimento Urbano do Nordeste. É uma operação de crédito que só 
se aplica a determinada categoria de obras. Quais são elas? Construção da se
gunda etapa do Centro Administrativo do Estado, em implantação na cidade 
de Natal. Garantias: vinculação de cotas do ICM, correção monetária de 
acordo coni a vãri:ição trimestral da ORTN, juros de 10% ao ano. Veja, V. 
Exf:: já na página 2, ao final do relatório - e ainda não do parecer- do Re
lator, que aliás é o nobre Senador José Lins, se diz: 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas normas opera
cionais do FUNDURBANO e terá grande repercussão técnico
administratíva para o Estado em questão. 

De outra parte, considerando todo o endividamento do referi
do Estado (infra + .extralimite + operação em tramitação + ope
_r~ção sob_exame) ainda assim ele ficaria contido nos parâmetros do 
art. 29 da Resolução n<? 62/75, do Senado Federal. 
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Bem, quando V, Ex• se remete ao projeto que estã debatendo, que é o número 
7, vai verificar que--aí o empréstimo jã é feito jülito--à CaiXa Econômica, 
servindo-se do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, o FAS, que tem 
características próprias, para as quais talvez V. Ex• não tenha atentado. Pri
meiro, um prazo de amortização de doze anos e uma carência de três anos. 
Segundo, os juros, que no outro, no Banco do Nordeste, são de 10% ao ano, 
aqui SãO de 6% ao ano. Terceiro, a correÇão mOnetária, que lá- e eu ainda li 
para V, Ex•- era de acordo com a variação trimestral das ORTN, aqui é de 
apenas 20% da correção monetária do índice de variação para as escolas da 
zona rural. Veja porque são só 20%: para facilitar, levar a educação à zona ru
ral. E jâ incide em 40% para as escolas de zona urbana. Os dois projetas, por
tanto, estão ambos analisados pelo Conselho de Desenvolvimento Econômi
co; e o outro, do mesmo Relator, Senador José Lins, volta a dizer no mérito: 
a construção de equipamentos de unidades escolares de primeiro e segundo 
graus são investimentos de alto retorno e perfeitamente compatibilizados 
com as diretrizes do F AS. Ademais, considerando-se todo o endividamento -
do referido Estado, -- intra mais extralimite - mais Operação em trami
tação, mais operação sob exame, ainda assim eles estariam contidos nos parâ
metros do art. 29 da Resolução 62. Se esse segundo projeto fosse analisado, 
como deve ter sido, posteriormente ao primeirO, -não poderia eu argumentar 
com esse argumento do primeiro, mas posso--argumentar do segundO, porque 
considera inclusive todas as operações já estudadas e mais alterações sob exa
me. Por outro lado, V, Ex• vai verificar que, na instrução do projeto~ o COn
selho de Desenvolvimento declara que isso não causará nenhuma pressãO 
descabida na área orçamentária do Estado. De maneira que essas explicações 
são dadas a V. Ex• como eu disse, em homenagem ao zelo de V. Ex•, de gran
de e inexcedível parlamentar nesta Casa. Mas, não tenho a menor ilusão de 
que comoverei V. Ex• em favor do empréstimo, tantas sejam as explicações 
que lhe possa dar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço a explicação que V. Ex• 
me deu. Foi a luz que iluminou o tortuoso caminho nestas trevas que caem 
sobre a minha inteligência nesse episódio. 

Mas, nobre Senador Jarbas Passarinho, V. Ex• que tem ilustrado o Sena
do com as suas teses daquela tribuna, quero crer que hoje, sentado aí, não se 
alçou bem à altitude daquela tribuna. Quando V. Ex• fala d<; Já, desfere raios, 
relâmpagos e ilumina o caminho do Senado; mas, daí, da planície em que eu 
coaxo como um sapo ... 

O SR. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Perdão. V. Ex' não merece essa 
voz.. V. Ex• não coaxa; poderia dizer ·que chilreia ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• vai-me explicar o seguinte, 
vamos raciocinar frütmente. Varrias supor um caso particular meu, Sr. Presi
dente. Sou devedor do Banco do Brasil, e então vou ao gerente e digo: "Devo 
muita coisa, queria consolidar minha dívida"; ao que ele responde: "Vamos 
consolidar sua dívida em 60 mil cruzeiros. V. Ex• passa a ser agora, com o que 
vai levar, 60 mil cruzeiros." Mas, no mesmo dia, volto ao gerente do Banco e 
digo: "Quero consolidar minha -díVída em 144 mil cruzeiros." Portanto, é o 
mesmo devedor, é a mesma entidade que está solicitando empréstimo, que 
quer consolidar em dois níveis. 

Nobre Senador Roberto Saturnino, quero que V. Ex• preste atenção nis
so; em dois níveis: um, em 60 mil, e o outro, em 144 mil cruzeiros. 

As mensagens são do mesmo dia. O Senhor Presidente da República 
assinou-as no dia 8 de julho de 1980; antes da gripe, porque se fosse depois da 
gripe, poderia dizer que havia esquecido. Em 8 de julho, Sua Excelência reme
teu a primeira mensagem; e a outra, em 8 de julho, no mesmo dia. Entraram 
na Comissão de Economia. 

O Presidente remeteu à Comissão de Economia; estã assinado, aqui, pelo 
Senhor Presidente, no dia 19 de agosto, o -mês fatídico. 

Sr. Presidente, não estou em dúvida quanto ao número de Pr06essos; são 
dois, fisicamente, e eStãôãt:iui:-uin-, -do Banco do Noi-deste; o outro, da Caixa 
Econômica. Mas, o tomador do empréstimo é um só, que quer consolidado 
um em sessenta milhões e outro em cento e quarenta e quatro milhões. 

Então, Sr. Presidente, estou remetendo uma carta à Mesa do Senado 
para que o Banco Central ínforme se há alguma dúvida nisso: se o Senado, 
consolidando a dívida de cento e quarenta e quatro milhões, não estã abran
gendo aqui os sessenta milhões que ele pede para outra coisa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -, Outra matéria. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- E eu me transportei para esta ban
cada, para que V. Ex• hoje possa me ouvir, porque acusa a quem fala da pri
meira fila de não ser ouvido por V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Vou dizer mais. O acostamento de 
V. Ex• junto a mim pode até me naufragar. Não precisa fazer funcionar os 
seus canhões. Só a sua presença faz marola e me afoga ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) -Tenho certeza de que, com este es· 
clarecimento, V. Ex' vai encerrar, em relação ao processo, uma obstrução que 
está fazendo Sisfelnaticamente ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• tenha calma, porque li V. 
Ex•, ontem, no Jornal do Brasil, no parecer que deu, fundamentado.~ 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Não é o parecer, é um trecho do 
parecer. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- ... abrindo o seu parecer com a ci
tação magnífica; um pórtico magnífiCo de Montesquieu, desenvolvendo 
aquela tese. Jã disse a V. Ex": V. Ex•, aqui, na Casa, é o nosso Equador jurídi~ 
co. 

O Sr .. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Muito obrigado. Mas, lamento ser 
Equador jurídico e não ·conseguir convencer V. Ex' de urna coisa elementar 
como esta. 

O ,SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• não venha com argumentos 
jurídicos! 

O _S_r. J arbas Passarinho (PDS - PA)- Enquanto o Equador é o maior 
paralelo que se conhece, o Senador fica fora da longitude. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- V. Ex• verifica que fiquei na mes
ma longitude do Senador Dirceu Cardoso para poder ouvi~lo bem; mas, 
sobretudo, com a intenção de me fazer entender por S. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Então, explique isso aqui. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA)- São dois processos distintos: um, 
usando o financiamento do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, des
tínado à construção, conclusão, ampliação, restauração, equipamento e ree
quipamento de unidades escolares do 19 grau na zona rural e urbana do Esta
do do Rio Grande do N arte, e o primeiro objetivando contratar junto ao 
Banco do N ardeste do Brasil, este na qualidade de administrador do Fundo 
de Desenvolvimeriio-Urbano do Nordeste, o empréstimo de 144 milhões de 
cruzeiros ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Consolidação da dívida em 144 mi
lhões. 

O Sr. Aloysio Cltaves (PDS - PA) - ... destinados à segunda etapa do 
centro administratívo da cidade de Natal. O empréstimo do FAS, como V. 
Ex• sabe, e já foi aqui tantas vezes reiterado, de acordo com o art. 29 da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado, é extralimite de endividamento. Portanto, o 
que o Banco Central tem que verificar é se o pedido que está submetido a esse 
limite de endividamento encontra amparo para o seu atendimento; se o Esta
do, excluído o pedido de recursos do F AS, atende à exigência feita pelo Ban
co Central. O processo está regular, nobre Senador, absolutamente regular. 
V. Ex~ está somando um empréstimo com outro empréstimo,· Isso nã.o tem 
importância alguma. Poderia ser 5 empréstimos, desde que esteja dentro do 
limite de endividamento do Estado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Nobre Senador, V. Ex• foi um 
grande Governador do Estado do Parã, que dirigiu o Estado, administrativa
mente, politicamente e juridicamente com mão de mestre. V. Ex• foi ao Banco 
do Estado do Pará negociar a consolidação da dívida do Estado em 60 mi
lhões. O Banco deu, porque tinha fundamento, operação normal, etc. Muito 
bem. Depois, no mesmo Banco - tem que solicitar aqui ao Senado - para 
consolidar em 144 milhões, Uma de 60 e outra de 144 milhões. Pode ser isto, 
Sr. Presidente? Ao Governador do Estado do Pará, duas consolidações, uma 
de 60 e outra de 144 milhões? 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Permite V. Ex" um aparte? O Sr. Aloysio Cha\'eS (PDS- PA)- Encontro-me, nesta Casa, como 
0 SR. DIRCEU CARDOSO (ES) _Sr. Presidente, até me encho de cer- Senador pelo Estado do Pará. Pode ser Ex•, jã expliquei que ... 

ta vaidade; aqui são os três couraçados do PDS que estão se movendo, que- O SR. DIRCEU C AR DOSO (ES) - Não explicou nada, não. 
rendo dar uma explicação, com grosso calibre, a uma barcaça. O Sr. Aloysio Chncs (PDS-- PA)- .. , um processo se refere a emprés-

0 SR. Aloysio Cha\'CS (PDS- PA)- Nobre Senador Dirçeu Cardoso, timo a ser contraído com o FAS, que não está sujeito a limite de endivida
na sessão de sexta-feira, tlve oportunidade de dar a V. Ex• mais um esclareci- mente, e outro empréstimo com uma destinação do Banco do Nordeste. Nes
mento a respeito de matéria correlata, te empréstimo, o Banco Central verificou que o Estado ainda se mantém den-
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tro do limite de el)dividamento estabelecido tanto pela Resolução n9 62 corno 
pela Resolução no 93 do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Faz soar a campainha.) 

O SR. DIRCEU C AR DOSO (ES) - Sr. Presidente. jâ vou concluir. 

Não é exagero se eu, então, remeter a carta que tenho aqui ao Banco 
Central para explicar isso: se consolidando- porque não está, nobre Sena
dor, pedindo empréstimo, está consolidando a dívida - consolidando em 
144, nós não podemos consolidar .em 60. Se está cOnsolidado em 144, como é 
que vamos consolidar em 60? 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) :- Pois não. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS --SC)- Acho que aí está o equívoco, por
que ninguém foi pedir ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Quem? 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- Ninguém foi pedir para consolidar 
a dívida. O que estamos apreciando é um projeto de resolução. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- O Presidente da República solicita 
aqui para consolidar. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- Autoriza a elevar a dívida consoli
dada. Isso é outra coisa. Não é consolidar. Autori:z:a a elevar a dívida. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Dá na mesma. Se autoriza a elevar 
em 60, é urna coisa. Mas, se autoriza no mesmo dia a elevar em 144, quer di
zer, se nós elevarmos para 144, dispensa a elevação para 60. 

O Sr. Lcnoir Vargas (PDS -SC)- Vai ser autorizado a elevar por mais 
100. Não vejo a diflculdade que V. Ex• vê. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) .,-V. Ex• então, ê muito inteligente e 
não vê essa dificuldade. Eu, que sou pouco inteligente, vejo essa dificuldade. 

Nobre Senador, se devo a alguém e vou pedir então i consolidação da 
minha dívida para 60, então, estou certo. Mas, a esse mesmo alguém eu volto 
pedindo para consolidar em 144, então, eu tenho duas co.nsotidações: uma de 
60 e outra de 144; não pode ser. 

Então, Sr. Presidente, vou remeter a carta ao Banco Central, através da 
Mesa, vou entregar ao Expediente, para que me espanque a dúvida, porque 
os couraçados do PDS não me espancam a dúvida; não me espancaram. 

Os empréstimos são dois, um par~ o Centro ~dmi~istrativo de Natal, e 
outro para escolas. Mas, a consolidação elevada ao nível de .60 e, depois, ao 
nível de 144. Agora, não seí qual é a anterior, porque são todos do mesmo dia 
e da mesma hora. Nào sei qual é a anterior. Se urna dispensava a outra, não 
sei. 

Então, Sr. Presidente, vou remeter a carta para que espanque a minha 
dúvida, quando for votar, calma e tranqüilamente, sem turvação da minha in
teligência e da :rhinha con~ciência, o projeto que tanto beneficia o Estado do 
Rio Grande do Norte. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projeto. 
(Pausa.) . 

Não havendo mais quem qu-~if-a--~sar da palavra, declaro encerrada a disM 
cussão. 

A votação fica adiada para a P-róxima sessão, em virtude da falta -de 
·~quorum" para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 8: 

Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n• 77, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 672, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Ilhéus (BA) a elevar em CtS 273.320.000,00 (duzentos e setenta e 
três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 673. de 1980. da Comissão 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicida-

de. 

Em discussão o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEll C AR DOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Já agora ternos o pedido do Senhor Presidente da República, para que o 
Município de Ilhéus, na Bahia, eleve para 273 milhões e 320 mil cruzeiros, o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que, junto ao Banco do Estado 
da BahlaT---11a qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi-

tação, destine esse dinheiro ao financiamento da implantação do Programa 
CURA, naquele Município. . 

-Sr. Presidente e Srs. Senadores, agora não é mais o Estado, mas é o mu
nicípio que vem solicitar a elevação para Cr$ 273.320.000,00, o montante de 
sua dívida consolidada. No processo, não consta a autorização da Câmara 
Municipal de Ilhéus; há uma citação no expediente do Banco Central, de que 
a lei autorizadora tem o número 2.043, mas não se anexou no processo a refeM 
rida lei e, sem_ a lei da Câmara, não podemos atender. 

Diz a explicação, no fin_al: 

HA margem para investimentos com recursos próprios repre
senta 36,30% da receita prevista, deduzidas as operações de crédito. 
A margem de poupança real é bastante superior ao maior dispêndio 
relativo à dívída c6ntraída, somada ao do financiamento pretendi
do: Cr$ 273.320.000.00."" 

Diz a explicação do Banco Central: 

-"As despesas de custeio são de Cr$ 102.290,00; a receita líqui
da, 220.000,00 no total."' 

Também diz o Senador José Uns, Relator do processo: 

A- Valor: Cr$ 273.320.000,00 
(correspondente às 500.000 UPCs de Cr$ 546,64, em abril/80); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 12 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 

C- Encargos: 
l - juros de 4% a.a. sobre a saldo devedor; 
2 - correção monetária: idêntica ã utilizada para a UPC; 
3- taxa de administraÇão de 1% sobre o valor do empréstimo; 
4 - taxa de acompanhamento técnico de 1% sobre o valor do 
empréstimo; - são 2%. 

E - Destinação dos recursos: Implantação do Programa CURA -
Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada." 

4_ O processo é acompanhado dos seguintes elementos e in
formações principaiS: 

a) Lei Municipal n"' 2.043, de 5 de dezembro de 1979, autoríza
dora da operação; 

Mas no processo, Sr. Presidente, não consta a lei municipal. Citam o nú
mero da lei -e acredito na palavra do Relator- mas não há lei municipal 
alguma autorizando isso. 

h) Exposição de Motivos (EM n' 153(80) do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda ao Exrn~ Senhor Presidente da República, coM 
rnunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a pro
posta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme 
o art. 29 da Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; 

Está aqui a Exposição. 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da 
Dívida Pública, favorável ao pleito. 

Está certo. 

7. ConsideradO o en_d"ividamento global da referido entidade 
(intra + extralimite + operação sob exame), seriam utrapassados os 
tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da ResoM 
lução n' 62, de 1975. 

8. Trata-se, entretanto de uma operação extralimite. 

Se Presidente, aqui, abaixo do limite nós autorizamos, acima do limite, 
também autor.izamos; o limite não expressa mais nada, nem contém a auri sa
cra jàmes dos M unidpios e dos Estados- nada mais contém essa capacidade 
de endividamento. 

Sr. Presidente! queria saber- já veio outro couraçado do PDS para nos 
esmagar. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS ~BA)- V. Ex" permite uma intervenção 
rápida? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Veja como V. Ex•, às vezes, come
te urna injUStiça com a nossa Bancada. Nào venho, aqui, falar em nome do 
PDS, mas defender um empréstimo em favor de urna prefeitura para o meu 
Estado, que é dirigida por um homem do Partido do Movimento DemocrátiM 
co Brasileiro. O Prefeito de Ilhéus não é do meu Partido. 

O SR. DIRCF:l! CARDOSO (ES)- Muito bem! 
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O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- E do Paffído do Movimento De
mocrático Brasileiro, um homem de bem. Veja cómo o Governo não faz dis
criminação, pois ao tempo em que promove ou propicia oportunidade às pre
feituras do seu Partido para que contraiam empréstimo, esse mesmo Governo 
dá oportunidade ao m,unicípio, ao grande e tradicional Município de Ilhéus, 
para que obtenha também recursos através do Projeto CURA que é, sem dú
vida alguma, uma da~ t:JlOdalidades mais. fáceis e_atraentes para as prefeituras, 
na realização desses empréstimos. Então, venho com o mesmo entusiasmo, 
com a mesma veemência com que estaria aquí a def"ender um município diri
gido por um correligionário, defendo o empréstimo destinado à Prefeitura de 
Ilhéus, dirigida por um meu adversário, mas que, efetivamente, este emprêsti
mo objetiva e se destina à melhoria das condições daquele município que é, 
sem dúvida alguma, um município-orgulho Pãra o meu Estado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Começo por dizer, nobre Senador 
Lomanto Júnior, ficam-lhe bem esses sentimentos. Pois bem, einbora sendo 
Prefeito do PMDB_, Partido do qua·l hoje estOu Um poiico desligado, nem isso 
afervora a minha fé nesse empréstimo, porque o empréstimo é dado a um mu
nicípio, e eu defendo o povo de quatro municípios brasileiros. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. DIRCEll CARDOSO (ES)- Pois não, V. Ex• pode interromper 
o meu encaminhamento da votação pelo tempo que quiser. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Não quero desviar o raciocínio de 
V. Ex•. 

O SR. DIRCElT CARDOSO (ES)- Mas o seu aparte ilustra, valoriza o 
meu discurso. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Sensibiliza-me muito o julgamen
to que V. Ex• faz a meu respeito, porque é n!Cíproco. Sinto-me sempre muito 
feliz quando um aparte de V. Ex• ilustra os meus modestos pronunciamentos 
nesta Casa. Mas eu queria apenas afirmar O se-gUTrite: qu-e precisamos de qual
quer maneira, já que os municípios não dispõem de recursos suficientes para 
realizar as suas grandes tarefas, as suas metas essenciais, aO atendimento às 
populações, que ao menos propiciemos a esses municípios a oportunidãde de 
contrair empréstimos, para que possam realizar as suas tarefas. E. uma forma 
de ajudarmos o povo do muniCípio; não -estaremõS-I:iJudando à administração 
municipal, mas estaremos ajudando o povo da comunidade, que se beneficia 
diretamente com as obras que serão realizadas naquela comunidade. Por isso 
faço um apelo a V. Ex•, quando ainda se discute o empréstimo para o Estado. 
V. Ex~ é um homem que tem gestos de grandeza nesta Casa. V. Ex•, na quinta 
ou sexta-feira, da semana passada quando defendeu um empréstimo destina
do ao Estado da Bahia, não sabe o bem que fez, porque aquele emprétimo se 
destina a uma das obras prioritárias e mais importântes para o meu Estado. 
Calcule V. Ex~ que no ponto em que estão as obras da barragem Pedra doCa
valo se elas não tiverem uma continuação e se realmente não tiverem um fi
nanciamento para que sejam construídas no tempo marcado, estarão sendo 
submetidas a perigo de destruição total as cidades de São Félix e, sobretudo, 
a histórica cidade de Caju eira, que ê um·paü·rmônio nacional, que se constitui 
no orgulho, não só para o meu Estado como para a própria Nação Brasileira. 
Então, V. Ex~ teve um gesto de grandeza, de compreender a grande signifi
cação da obra; V, Ex~ nilo pediu verificação e apoiou a votação do emprésti
mo. Quero, nesta oportunidade, aproveitar o ensejo para tributar-lhe de 
público os meus agradecimentos em nome do Governo do meu Estado, e em 
meu próprio nome e da representação da Bahia aqui" no Congresso Nacional, 
pelo gesto largo,-aliás, gesto qUe é uma característica do seu comportamento, 
da sua própria forrriaçào moral. V. Ex~ é, sem dúvida alguma, um dos repre
sentantes do povo, ·que honram esta Casa, u-m homem capaz de lutar, de de
fender com denodo, com entusiamo e até com obstinação os seus pontos de 
vista, mas um homem capaz de ter um gesto largo de recuar até, para atender 
a um problema que fale mais alto aos interesses públicos. Foi o que fez no 
caso do empréstimo da Bahia e é o que peço a V. Ex•, já agora, não em nome 
da Bahia, mas para um município que é dirigTdo por um adversário ri:teU, mas 
é um município da mais alta importância, o maior produtor de cacau doBra
sil, Município que contribui substancialmente para a riqueza nacional: trata
se do MunicípiO de Ilhéus, que tem uma históri"a qUe V. Ex" tanto conhece, 
através dos livros de Jorge Amado, que tem realmente um passado de traba
lho, de realizações; alí está o porto de Ilhéus por onde escoamos mais de 1 bi
lhão de dólares anualmente, para enriquecer a própria Nação. Portanto, 
faço-lhe um apelo no sentido da aprovação para o e-mpréstimo de Ilhéus, mu
nicípio que é dirigido por um adversário meu, ·mas nesta hora, eu e V. Ex" de
vemos estar acima de tudo isso, olhando apenas os interesses maiores, como 
V. Ex~ tem feito, do povo daquela comunidade. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex•, que 
me sensibilizou, mas devo dizer a V. Ex• que Ilhéus é um dos grandes municf
pios do País, que eu conheço: rico pelo trabalho dbs seus filhos; rico pela exu
berância de sua terra; rico pela sua vitalidade comercial; rico, Pela su~ indús
tria e, rico, pelos homens que tem dado ao Brasil, a começar pelos Mangabei
ras, que foram duas altas expressões da vida intelectual e política do Brasil. 

Mas, nobre Senador, ontem, como católico, fui à missa; todos os domin
gos vou à rrlissã. E Ü, no Ofertório; OUV( eita leitura que, agora, cOlocando a 
mão no bolso, tirei-a; não trouxe de propósito este trecho da missa que quero 
ler, desculpem-me os que não são Católicos. 

Oração dos fiéis: 

"Reunidos em Puebla, nossos bispos viram a cruz de Cristo 
plantada no coração do povo. Chamaram-nos a notar para que ela 
não se torne sinal de opressão, mas de justiça e salvação. 

"Vamos ouvir a descrição que os bispos nos fazem, a cada quadro, vamos 
dizer. "Diz agora esta página de Puebla: 

"Crianças marcadas pela pobreza, antes de nascer; crianças 
abandonadas e muitas vezes exploradas, resultado da pobreza e de
sorganização moral das famílias; jovens desorientados por não en
contrarem lugar na sociedade e frustrados, sobretudo nas zonas ru
rais e urbanas, marginalizadas, falta-lhes trabalho ou preparo para 
a mesma. Vemos índios e também gente de cor, que vivem coloca
dos de lado, em situações desumanas, e são às vezes os mais pobres 
entre os pobres; vemos camponeses sem terra, dependendo de brasi
leiros ou até de estrangeiros, obrigados a vender seus produtos por 
uma bagatela; vemos operários com salário pequeno, com dificulda
de para organizar seus sindicatos livres; vemos biscateiros desem
pregados, favelados por causa do luxo e da riqueza de outras classes 
sociais, fruto de um modelo desumano de desenvolvimento, velhos 
cada vez mais abandonados, porque já nada produzem. Senhor Je
sus aceitai todos os nossos sofrimentos." 

Eu defendo esta categoria. Se dermos um empréstimo, nesta hora de in
flação galopante, nesta hora em que o Sr. Ministro do Planejamento corre co
xia de noite e de dia, de prato na mão, pedindo dinheiro emprestado, Sr. Pre
sidente, e manda aqui que as nossas instituições de crédito emprestem aos 
municípios e aos estados, emprestem a municípios como o de Ilhéus, podero
so, rico, com uma sociedade estabilizada, ruas importantes, Sr. Presidente, 
que refletem a grandeza do cacau, da civilização do cacau, que é um dos pro
dutos que mais concorrem para a balança comercial brasileira. Nós empresta
mos a ele, mas os pequenos municípios como Caruatá, no Maranhão; o Mu
nicípio de Mucurici, no meu Estado; o Município de Souza; Tabaceiras, na 
Paraíba, o município lá no Acre, Rio Branco - Rio Branco é grande, mas 
um pequeninho, esses não recebem o bafejo dessas benesses, Sr. Presidente! 

E_ntão é aqui que os Bispos de Puebla dizem: 

"Crianças marcadas pela pobreza antes de nascer, crianças 
abandonadas e, muitas vezes exploradas, resultado da pobreza, e 
desorganização moral da família." 

Sr. Presidente, isso é que defendo. Os nobres Senadores do PDS defen
dem o Estado, o poder; eu defendo a Nação: povo. E diferente. Muito dife
rente, Sr. Presidente. Não posso ter sentimento, aqui, para com o Município 
de Ilhéus, o Município de Blumenau, o Município de Campinas, o Município 
de Santos, o Município de Bauru, o Município de Petrópolis, o Município de 
Volta Redonda, o Município de Olinda, os grandes municípios do País. 

Eu quero é a pobreza abandonada, cujo dinheiro se desvaloriza cada vez 
que n.ós liberamos qualquer verba. 

O nome, e Sr. Presidente, é que eles não entende. Inflação, é o aumento 
dos meios de pagamento. Inflar-inchar-soprar. Nós sopramos a inflação. O 
Senado da República infla a inflação, sopra a inflação. 

Sr. Presidente, nós jogamos lenha nessa fogueira imensa que está nos 
queimando os dedos, vai nos queimar os braços e pode nos queimar o corpo. 
Pior é queimar a nossa consciência, que já está um pouco tostada. O Senado 
não vé isso; vota o empréstimo. 

Sr. Presidente, eu desejava saber qual o motivo pelo qual o Senhor Presi
dente da República patrocina esses empréstimos. O Senado ainda não levan
tou essa lebre. S!! __ ele quer combater a inflação, como está combatendo, como 
é que manda, só na pauta de hoje, 7 empréstimos? Só na linguagem do dólar, 
2 empréstimos, num total de 70 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, longe de mim qualquer intuito ou intenção, mas se não es
tivesse aqui este Senador obscuro e humilde, passariam aqui todos os projetas 
de empréstimos. Eu que enfrento isto aqui, Sr. Presidente, eu que suscito as 
iras dos olhos olímpicos, caindo sobre a minha cabeça. Sou eu, Sr. Presidente. 
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Se não estivesse aqui, nesta segunda·feira que tanto necessitava de estar O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- :e uma antecipação de receita de um 
no meu Estado, aqui estou apenas para combater esses empréstfmos. Não projeto para os bairros periféricos de Ilhéus. 
combato· empréstimos em Si. 

' O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Lembro ao nobre Senador que 
o tempo de V. Ex• está esgotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Em dois minutos eu concluo. Não 
combato empréstinios em si. Combato as conseqUências devastadoras desses 
empréstimos. Estou falando isso, agora, 45 vezes. Pretendo falar 90 vezes. 
Ainda tenho mais tempo e até Deus me der vida e saúde pretendo falar 90 ve--
zes. 

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para dizer: vou enViar, hoje, 
mais duas cartas, além da carta que estou enviando ao Presidente do Banco 
Central sobre esse negócio da consolidação da dívida. Como é que se consoli
da em 144 e como é que se consolida em 60? Isso que eu quero saber. O meu 
raciocínio, Sr. Presidente, é pequeno, acanhado. Como é que se pode consoli
dar em 60 e, no mesmo dia, consolidar em 144? Não pode. Se se consolida em 
144, pode-se dispensar consolidação em 60. Isso que não sei. Pode o mâximo 
e tem que fazer o mínimo também. Isso que não sei. Eu que não sou laureado 
em Ouro Preto, em Engenharia, desejava que o ilustre Senador José Lins me 
desse essa explicação: a lâurea que ele tirou. 

Fui a Ouro Preto, Sr. Presidente, e trouxe uma oertidão da Iãurea de.José 
Lins porque, à primeira vista, eu pensei --quando ele chegou aqui e falaram 
que ele havia recebido essa_lâurea- fosse conv("rsa fiada. E fuí a Ouro Preto, 
mas lâ, bati com a cara na porta e-com que satisfação imensa: é um dos lau
reados, com uma Láurea Magna que Ouro Preto concedeu a este; ilustre Vice-
Líder da Maioria, José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.) -
Lembro ao nobre Senador Dirceu Cardoso que o seu tempo está esgotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Concluo, Sr. Presidente. 
Sr, Presidente, assim, nem o apelo de Lomanto Júnior me comoveu, por

que o apelo maior é este aqui que eu já li, dos Bispos de Puebla, das crianças 
pobres, chorando etc. _ 

Quando me lembro também das crianças do Nordeste, vou dizer aqui, às 
galerias: meninos, famílias que queimam o espinho do xiquexique, do cardei
ro, e fazem uma farinha para enganar o estômago que está cheio. Mas, no dia 
seguinte, incha o estômago, e incham as per ninhas finas das crianças do No r
deste. Ou, então, aquela farinha incha a barriguinha branca daquelas crianci
nhas e incha também as pernas dessas crianças. 

É em nome deles, Sr. Presidente, que combato esses empréstimos. Isso 
tudo é uma obra suntuária ... 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Permite-me um aparte rápido? V. Ex• 
disse que esse projeto não é de interesse sOcial. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - De interesse social, não. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- V. Ex• deve ter visto que é o Projeto 
CURA._ 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• chegou agora, estamos com
batendo empréstimos desde as 15h 30min. V. Ex• pegou o bonde andando. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Eu estava atento porque estava ob
servando a oração de Y. Ex• Espero que V. Ex• homenageie S. Jorge de 
Ilhéus. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• quer que eu diga a V. Ex•? 
Este Projeto CURA, estâ fazendo uma ucurrã." ao Senãdo. Estamos comba
tendo esse projeto desde cedo, e agora que o nobre Senador ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Solicitaria que V. Ex• encer
rasse. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Vou enoerrar. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - ~ o Projeto CURA. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não, estão fazendo é "curra", é o 
projeto ·~curra". Está dando uma "curra'' nõ-Sel:tado e nós estamos soltando 
dinheiro çm cima deles. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Para comunidade urbana. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Soltando dinheiro numa hora, 
nobre Senador, que o nosso _Ministro do Planejarnento corre coxia de noiie e 
de dia, com a cabeça cheia e a barriga vazia, atrãs de dinheiro emprestado -
e nós soltamos a cornucópia -do Governo. Só hoje, 70 milhões de dólares. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) __ - Não é nada, Ex•! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Ah! Não é nada? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Nobre Senador, liberando e au
mentando os Dieios de pagamento, nós diminuímos o valor do dinheiro. ls'tQ é 
regra do ABC de Matemâtica. O nobre Senador José Lins jâ explicou isso 
aqui, várias vezes; aumentando o volume de dinheiro em circulação, diminui 
o poder a-quisitivo. E é por isso que as crianças, ao invés de comerem farinha 
d~ mandioca ou farínha de trigo, Comem farinha de cardeiro e a barriguinha 
deles incha e incham tambêm suas perninhas. 

Sr. Presidente, não quero ver brasileirinhos como eu de barriga e de per
nas inchadas, que o nobre Senador Passos Pôrto estâ querendo ver. 

Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Continua em discussão o pro:' 
jeto. (Pausa.) _ 

Não havendo mais quem queira discuti·lo, declaro-a encerrada, ficando 
a votação adiada 'para a próxima sessão, em virtude da falta de quorum. em 
plenárfo, parã. deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 81, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n? 680, de 1980). que autoriza a Prefeitura da cidade do 
Rio de Janeiro a realizar empréstimo externo de USS 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares americanos) destinado a aparte de capital 
do município à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro;___ 
RJ, tendo 

PARECER, sob n• 681, de 1980 da Comissão 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 
Em discussão o· projeto, em turno único. 
Tem a palavra o nobre Senador D"irceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador) 
- Se. Presidente, 

Estamos vindo do Estado do. Rio Grande do Norte, passamos por Ilhéus 
e estamos chegando do Rio de Janeiro. 

USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) desti
nado a aparte de capital do município à Companhia do Metropoli
tano do Rio de Janeiro. 

É o último empréstimo solicitado pelo Senhor Presidente da República, 
esses 20 milhões de dólares e com uma destinação, no caso, benéfica, repro
dutiva à população do grande Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, o transporte de massa está provocando, no País, que 
abandonou a estrada de ferro e se encaminhou para o metrô, uma solução a 
que muitos países jã chegaram há 30, 40, 50 anos atrás e só agora estamos 
chegando. Mas como o Brasil gosta de uma fachada, ao invés de um metrô, 
estamos fazendo dois de uma vez, o do Rio de Janeiro e o de São Paulo. 

Sr. Presidente, eu que vivo no interior, à beira de uma estrada de ferro 
que foi desativada, que sou favorável à estrada de ferro, tenho restrições, de 
certa maneira, à estrada de rodagem - poucos Senadores se lembram desta 
palavra rodagem. São as rodovias de hoje. Ninguém fala em BR hoje, são as 
estradas de rodagem. A estrada de ferro, aquele longo apito ainda me revolve 
a memória e mexe com o coração. 

Sr. Presidente, os grandes centros urbanos liquidaram com as estradas de 
ferro, por regime de deficit. Então foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba. E liquidaram assim: o transporte 
de um passageiro, no Rio de Janeiro, hoje, vai passar a 4 cruzeiros a passa .. 
gem, mas fica para a estrada de ferro em 9 cruzeiros. Ela cobra apenas 4, me-
nos da metade do seu valor. Esse deficit, então, repercutiu na estrada de ferro 
no interior, liquidou com a estradade ferro no interior, porque a Rede Ferro~ 
viária-Federal e outras estradas de ferro do País entraram num regime defici~ 
tário violento e o GoVerno as abandonou. 

Os homens que liquidaram com as estradas de ferro estão aí vivos e sau~ 
dáveis, sangrando de saúde, chamam-se eles: Eliseu Resende e Mário An
dreazza. Os dois liquidaram com a estrada de ferro. Então o Governo os cha
mou para Ministro -dos Transportes e Ministro do Interior, para reativarem a 
estrada de ferro que eles mataram. 

Sr. Presidente, os transportes, portanto, que naquela época constituíam 
em 30% os transportes ferroviários, e 70% de estradas de rodagens, usando a 
linguagem antiga. Então 30% de ferrovias e 70% de estradas de rodagens. E de 
aquavias não- havia nada. Hoje, isto está ainda mais exacerbado. 

Sr. Presidente, nobre Senador Jos_é Lins, assisti sexta-feira a um carrega
mento de placas de aço produzidas na USIMINAS, transportado em cami-
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nhões para a Paraíba, Recife, para os Estados do Nordeste. Chegaram a Vi
tória, à beira-mar,urn porto magnífiCÇl_ de embarque em navios que diminui o 
frete, diminui o consumo de petróleo, o consumo de _pneus, de peças de cami
nhões. E eu vi, com estes olhos que a terra hã de comer, brevemente, porque 
dentro de pouco tempo a terra hâ de comer estes olhos que viram tantas coi
sas neste País. Sr. Presidente, vi os caminhões carregados de placas de aço, 
vindos da Ipatinga, da USIMINAS, sendo transportadas para o Norte do 
País. Eram dezenas de carretas que transportavam toneladas de placas de 
aço. 

Sr. Presidente, já vi o sal do Rio Grande_ do Norte ser transportado por 
caminhão para o Sul do País. Jâ vi um produto do leite, o iogurte produzido 
no meu Estado, ser transportado por caminhão para o Estado do Rio Grande 
do Sul. Os autores desse milagre, esses dois nomes que merecem urna placa de 
bronze, ou melhor, deveriam inaugurar uma placa de ouro com o nome deles: 
Ministro Elíseu Resende e Ministro Mário Andreazza. Esses matafãm a es
trada de ferro. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Nilo apoiado! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Eles assassinaram. liquidaram. ar
rancaram os trilhos. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Não foi nem no período do Ministro 
Mário Andreazza. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não diga isso! 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- A desativação dos ramais antieconô-
micos foi no" Ministério Juarez Távora, nó GOverno Castello Branco ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois é, daí para cá ... 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - E nem ele foi também culpado, 

O SR- DIRCEU CARDOSO(ES)- Fui eu. O culpado fui eu, Sr. Presi-
dente! 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- V. Ex• está injustiçando dois Minis
tros, que, pelo contrário, recuperaram a Rede Ferroviária Federal, que está 
em plena recuperação. 

O SR- DIRCEU CARDOSO (ES) - Nobre Senador, V. Ex•, quando 
der um aparte desses, afirmativo e categórico, precisa -ler primeiro, porque fa
lar uma coisa dessas é uma violência. V. Ex• ê Presidente da Comissão Parla:
mentar de Inquérito do Acordo Nuclear, por isso tem uma grande responsa
bilidade, além de Senador é Presidente da Comissão ... 

O Sr. Passos Pôrto (PDS -SE) -Com muita honra! 
O SR- DIRCEU CARDOSO (ES) - Merecidamente, depois daquela 

defenestração do pessoal do MDB, atirado pela janela. V. Ex•, hoje, ocupa a 
posição de maior autoridade da Comissão Parlam-entar e por isso tem que ter 
maior cuidado em suas declarações. 

Então, Sr. Presidente, o meio de transporte de massas, que é o metrô, 
hoje está querendo resolver o problema, mas só vai resolver, até então, o da 
classe privilegiada; não vai buscar o operário do subúrbio. O primeiro trecho 
feito foi no centro do Rio de Janeiro; dali para a Central do Brasil. Ora, ali 
não circulam operário e, ali circula o homem que tem carro. 

Estou de acordo com o metrô, mas ele não tem a utilidade que tem uma 
estrada de ferro. Destina-se à classe mêdia; o operário, que trabalha no centro 
e mora em Campo Grande, em Piabctá, mora naquela periferia imensa da ci
dade do Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, em Porto Alegre, esse não 
está utilizando e não vai utilizar, nos próximos cinco anos, o metrô, porque o 
metrô é só no centro. -

Estou de acordo com o metrô; estou de acordo. Mas, se empregássemos, 
Sr. Presidente, parte desse dinheiro para modernizar as ferrovias que deman
dam as periferias das grandes cidades, não teríamos esse absurdo. A Rede 
Ferroviária fixou, hoje, em 4 cruzeiros o preço da passagem, passagem que 
fica para ela em 9 cruzeiros. Esse deficit imenso repercute no nosso interior, 
onde o tráfego é pequeno. Então os trens estão liquidados, as locomotivas ve
lhas, os vagões imprestáveis; um ou outro trecho é que estã sendo_ usado. 

Digo isto de cadeira e vou confessar aos Srs. Senadores: eu viajava, até 
há seis meses, às sextas-feira, para o meu Estado, no trem noturno da Rede 
Ferroviária Federal. ÀS vezes, viajava sem luz, às vezes viajava sem ãgua, 
uma situação tremenda; tinha uma dor no coração, porque aquele trem repre
sentou, no tempo antigo, um meio de penetração, de circulação de riquezas 
extraordinário. e nós o abandonamos; e com uma economia tremenda para o 
GoVerno. Mas adotamos o ônibus e o caminhão. Hoje é que o Governo abriu 
os olhos. 

A mesma coisa, Sr. Presidente: quando o Brasil precisava de perfurar 
poços, um Presidente da PETROBRÁS, que hojeê~herói nacional, limitou-se 

a se dedicar à comercialização. Desandou a comprar postos de distribuição 
de gasolina e enriqueceu de dinheiro a PETROBRÃS; mas não perfurou 
poços para obtenção de petróleo. E hoje é um herói nacional, um super-herói 
nacional; chegou até a Presidente da República. 

Naquela época, dele, a PETROBRÃS destinou 27% da sua renda à per
furação de poços. Hoje, a PETROBRÃS estã com 76% do seu dinheiro perfu~ 
rando poços. Mas ele a abandonou. Quando a Inglaterra estava no Mar do 
Norte, com o petróleo a 12 dólares, buscando poços de petróleo, Sr. Presiden
te, chamavam o inglês de doido. Hoje, o petróleo estã a 30, 32 dólares, e a In
glaterra está obtendo do Mar do Norte, em condições dificílimas, o petróleo 
para a sua sobrevivência. Mas o nosso grande Presidente da PETROBRÁS 
quis se destinar à comercialização, a vender petróleo; então, os donos de car
ro, de caminhão e de ônibus deste País atenderam ao seu apelo e fizeram o en
riquecimento da PETROBRÁS, na comercialização; mas, nos poços, foi o 
ano em que a PETROBRÃS menos perfurou. 

Três anos, Sr. Presidente, e esse Presidente da PETROBRÁS chegou a 
Presidente da República; e hoje é um super-herói nacional. 

Assim, Sr. Presidente, a questão do transporte de massa, do metrô- o 
Brasil está construindo dois de uma vez, dois - é como a energia nuclear: hã 
países ricos no mundo com uma ou duas usinas; nós queremos construir oito, 
uma penca de usinas nucleares. 

Sr. Presidente, quero castigar um pouco o Senado. Os interessados não 
-estão aqui. Não vejo ninguém da bancada do Rio de Janeiro. Não vejo nin
guém da bancada da Bahia; só o nobre Senador Lomanto Júnior que esteve 
aqui ejã se foi. Do Rio Grande do Norte, também ninguém interessado; só eu 
que estou discutindo. 

Portanto, Sr. Presidente, se eles não estão interessados, e estou interes
sadíssimo. Se eu pudesse, já disse aqui de outra vez, se eu pudesse, como Pé
tain, na grande página de heroicidade e de resistência de Verdun, diría: ils me 
passeront pas. Eles não passarão; e não passaram, naquela época. Mas, não 
sou Pétain; não tenho força nenhuma; sou eu e só eu. Os grandes couraçados 
do PDS estão aí ao largo, pondo a sua fumaça para fora, prontos e prepara~ 
dos, de fogos acessos, preparados para nos esmagar. Mas têm que ouvir esta 
missa seca até acabar empréstimo, até acabar o empréstimo. De duas, uma: 
ou os emprêstimos acaba_m ou eu me acabo com os empréstimos. Mas têm 
que ouvir esta missa seca até o fim. Já li hoje aqui o ofertório das ciianças 
pobres; vou ler aqui a homilia do Papa. 

Sr. Presidente, devo dizer mais que quando o Estado é pobre é com dor 
no coração que eu combato o empréstimo; mas, com o Estado rico, combato 
com boª-- vontade, com espírito de luta e de resistência. 

Assim, Sr. Presidente, acho que quanto aos 2 rnetrôs que estamos cons
truindo, se essas obras pararem o prejuízo é imenso. Estou de acordo. Então, 
abro, arreio a minha bandeira de luta no empréstimo aos metrôs, porque 
atendein a uina circunstância de transporte de massa. Devíamos, em parte, 
empregar esses recursos na melhoria das estradas de ferro. 

Sou um homem que vive com os pés no chão; viajo, de 15 em 15 dias de 
ônibus, para o meu Estado, indo do Rio. Daqui para lá, eu levaria 3 dias e 
chegaria no fim da semana; não daria tempo; mas eu viajava de trem e depois 
que esses Ministros acabaram com os trens, estou viajando de ônibus. E ago
ra estou vendo que eles estão querendo acabar com os ônibus. Acho que estão 
me perseguindo, Sr. Presidente. Quando eu viajava de trem, eles acabaram 
com os trens; viajo de ônibus e eles estão querendo acabar com os ônibus. Va
mos ver. 

Sr. Presidente, vou concluir em dois minutos. 
Ouça, nobre Senador, há um trem da Rede Ferroviária Federal que fazia 

Cachoeiro do ItapemirimjRio de Janeiro, noturno. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O tempo de V. Ex• já está es
gotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Presidente, peço a tolerância de V. 
Ex•, tal como a dâ aos Líderes- não sou líder- aos ~íderes do PDS, pois 
que a Mesa é muito tolerante e complacente com os Líderes do PDS. O tempo 
diz urna hora e S. Ex.'s falam durante 1 hora e 50 minutos, duas horas; é o 
tempo que quiserem; é o tempo que Deus der. 

Então, nobre Senador, havia um trem. Pois bem, antes de acabar com o 
trem, agora, hã uma questão de dois meses,- V. Ex• diz que restaurou -de
pois de acabar com o trem noturno de Cachoeiro, de Vitória ao Rio, o que fi
zeram? Elevaram a passagem mais alta do que a de ônibus. Quer dizer, passa
ram todo o povo dos trens para os ônibus e acabaram com o trem. 

Esse é que é um processo simplista, Sr. Presidente, da liquidação dos 
transportes de massa do País. Quando se fizer esta História, os que mataram 
a estrada de ferro serão os heróiS modernos, vestidos com outra roupagem, 
falando outra linguagem. Mas, foram eles que liquidaram, eles que trucida-
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ram, - que mataram é feio, - tiucidaram, garrotearam, estrangularam, es
forcaram a estrada de ferro. Agora, querem restaurA-la. 

Sr. Presidente, o dinheiro desses empréstimos é bem empregado, porque 
é um dinheiro reprodutivo, é o transporte de massa, embora não atenda à po
pulação pobre, mas é um transporte de massa, se pararem esse metrô o prejuí
zo então é coisa imensa. 

Sr. Presidente, na oportunidade, vou dar o meu voto de acordo com a 
minha consciência. Hoje, estamos discutiitdo apenas. Mas, quando chegar a 
votação, quando a Bancada do PDS convocar os Senadores que estão em via
gem por este País e por fora do País, Sr. Presidente,- até vou requerer de V. 
Ex• que informe, na próxima sessão, o número dos Senadores que estão em 
viagem para a Europa, França, Honolulu, Japão, Paris, Bermudas, Bahamas 
e vão voltar daqui a 30 dias. O PDS precisa do voto deles. Mas eles estão, Sr. 
Presidente, restaurando as forças perdidas nos debates aqui travados, já que 
não estiveram !laqueia sessão da madrugada de 3 de setembro, lã do outro Ia
do, a trágica sessão em que vimos cenas dantescas, que só encontramos na 
travessia do rio Gleyre, o rio das ilusões perdidas. Mas, Sr. Presidente, quan
do eles voltarem, chegaremos ao quorum ·para votar esses assuntos. 

Portanto, votarei com a minha consciência, quando tivermos de votar o 
empréstimo de- Sr. Presidente, permita que eu leia pela última vez, para fi
car aqui, com a sonoridade da minha voz, na consciência de todos, o volume 
deste empréstimo - 20 milhões de dólares. E, aqui, o outro, o segundo da 
pauta: 50 milhões de dólares. Um, para, a Companhia Metropolitana de São 
Paulo; outro, para a Companhia Metropolitana do Rio de Janeiro. 

O Brasil é assim. Nunca construiu metrô, mas quando entendeu, resol
veu construir dois de uma vez. B como a usina nuclear aqui do nobre Presi
dente. Nunca construiu, mas quando deseja construir, quer construir nove, 
em dois anos apenas! (Muito bem!) r"E 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Continua em discussão o pro
jeto. (Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador_ José Lins. 

OSR. JOSÉ LJNS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santillo, por cessão do nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, inicialmente gostaria de 
lamentar que a Mesa não tenha tido pulso, até agora, para fazer ~umprir o 
horário e o Regimento Interno. A partir da próxima sessão estarei aqui
como já disse de outra feita o Senador -Dirceu Cardoso, que também não 
cumpriu o Regimento, pois ultrapassou o tempo na discussão da matéria, 
sem que a Mesa realmente tomasse providências - estarei com o relógio na 
mão para, através de questão de ordem, fazer que seja cumprido o Regimen
to. Pois, se dependesse do cumprimento do Regimento as 26 famílias de pos
seiros e dois padres da Igreja Católica, presos no dia to próximo passado, lá 
no extremo-norte do meu Estado, continuariam presos e talvez até mortos. 
Era para fazer uma denúncia que eu havia solicítado a palavra, uma denúncia 
que não é exceção, mas que, lamentavelmente, se transformou, ao longo do 
tempo, em regra geral. Vinte e seis posseiros foram pr-esos em cárcere priva
do, no Município de Axixá, no ni.eu Estado. Eles e suas _famílias, senhoras, ve
lhos, crianças, foram colocados em cárcere privado, por 35 policiais militares 
c mais 5 jagunços. E a coisa foi tão grave nesse municípío de Axixá - no ex
tremo Norte do meu Estado, lá, onde o mapa do Estado de Goiás faz aqueles 
contornos todos, como que a beijar os flancos sudeste do Pará e sudoeste do 
Maranhão, onde as águas límpidas do Araguaia desembocam na caixa estrei
ta mas profunda do Tocantins, lá no Pico do Papagaio- fato, Sr. Presidente, 
que não é acidente em toda a história de tensões sociais dos campos brasilei
ros, mas que é mais um da regra que está, lamentavelmente, se transformando 
em geral. Foram presos no dia 10 pela manhã, pela -~alicia Militar; algumas 
horas depois chegaram à sede da fazenda dois sacerdotes da Igreja Católica; 
um, membro da CPT, sessãO de Goiás, e o outro vigário da Paróquia de Axi
xá. Ali chegando, encontraram centenas de pessoas deitadas de bruços, no 
pátio da fazenda, com as mãos ent_relaçadas nas nucas, e, obviamente, recla
maram. E por mais veemente que tenha sido essa reclamação, deve ter sido 
pouco, diante do que encontraram. Também foram presos e mantidos duran
te quatro dias em cárcere privado. Foram espancados, tanto quanto foram es-

pancadas todos os posseiros e suas fam11ias, a ponto de uma das mulheres, em 
estado de gravidez já um pouco avançado, ter dado à luz prematuramente a 
um filho, na sede da fazenda, sem nenhuma assistência e em cárcere privado. 

Na sexta-feira, pela manhã, enviei ao Sr. Ministro da Justiça um telex re
latandõ o fatõ.- E, pelo siin ·pé lo -não, pelo telex ou não, o certo é que, sexta
feíra: à tarde, os sacerdotes haviàrri-- sido liberados e os posseiros e suas 
famílias, despejados, na manhã do dia seguinte, na sede do Município de Axi-
xá. 

Esse é um fato, mas há um desdobramento, porque no mesmo sábado, 
Sr. Presídente, esses dois padres foram chamados ao quartel da Polícia Mili
tar, o quartel do 31' Batalhão da PM, sediado em Araguaína, que ê principal 
cidade do extremo-norte do meu Estado, e, ali, em reunião com a presença do 
Comandante da Polícia Militar do Estado, Coronel Aníbal Coutinho, com a 
presença do Comandante. do _Batalhão da Polícia Militar de Araguaína, com 
a presença do Subprocurador __ d_a_República, com a presenca do Juiz Federal, 
sediado em Goiânia, com a presença do Juiz de Direito da 2• Vara de Ara
guaína, foram esses padres ameaçados, além, obviamente, de terem sido clas
sificados imediatamente de comunistas, subversivos e advertidos para que 
não continuassem a promover aquilo que eles consideram agitação no cam
po. 

Trago a denúncia, mas o tempo não vai me permitir dizer o que eu pre
tendia nesta tarde, Sr. Presidente, mas, mesmo assim, trago a denúncia a esta 
Casa, apenas como mais um fato diante de tantos outros que estão se multi
plicando celeremente, sobretudo nas áreas consideradas de expansão de fron
teira agrícola no País, que incluem o Centro-Oeste e toda a Amazônia Legal. 

Em 1979, pelos dados da CONTAG, nós tivemos mais de cem casos de 
seriíssimos conflitoS pela posse da terra nestas áreas conflagradas. Em 1980, 
estão se multiplicando, inclusive com assassinatos de lideranças camponesas, 
e inclusive a uma deles já me referi, neste Plenário, que foi a do gringo, candi
dato da oposição- sindical, lá em Conceição do Araguaia, no Pará, e assassi
nado em Araguaina mesmo. 

Gostaria de ter tido tempo, Sr. Presidente, para discutirmos nesta tarde 
também o porquê disso tudo, as causas disso tudo. E. lógico que todo o pro
cesso de modernização de nossa agricultura, de nossa produção agrícola, aca
bou por levar_ o Pais a_uma concentração da propriedade rural. Estes dados 
são atestados pelo IBGE, são atestados pelo próprio INCRA. Trago aqui, in
clusive, alguns dados publicados pelo INCRA recentemente, são dados preli
minares de todo o levantamento cadastral o recadastramento rural efetuado 
pelo INCRA em 1978. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HENRIQUt: SANTILLO (PMDB- GO)- Com muito prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- De fato V. Ex• tem razão quan-
to a essa concentração exagerada, extraordinariamente exagerada diria eu, 
mas o interessante é que os fenômenos que ocorrem no meu Estado, e V. Ex~ 
citou agora Conceição do Araguaia, estão a ocorrer exatamente onde não 
existe essa concentração, onde existem terras devolutas, onde existem terras 
que recentémente foram objeto de aqUisição legal, e que passam a ser objeto 
de uma invasãO deliberada por grupos que ora dizem que são posseiros, ora 
caracterizam bem mesmo a sua condição de invasores. E isso me causa mais 
espanto porque, veja V. Ex•, por exemplo, a feição fundiária do Nordeste, a 
feição fundiária de São Paulo, marcadas por essa concentração rural a que V. 
Ex~ se refere. Mas, problema de terra na Amazônia, é uma das minhas surpre
sas. 

O SR. HENRIQUE SANTII.LO (PMDB- GO)- E lamentãvel, mas 
os dados do INCRA de 1978 dão uma concentração em todos os Estados, Se
nador, com exceçào de Rondônia. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sim, das propriedades organi
zadas. Mas, frente agrícola que está se expandindo? 

O SR. HENRIQliE SANTILLO (PM DB- GO)- E, mas na verdade 
eu gostaria de dizer a V. Ex• que eu discutiria também esse aspecto na expan
são de fronteira, porque ela está se fazendo de um modo. Tenho alguma expe
riência no meu Estado, extremo-norte, médio-norte rlo Estado, fronteiriço ali 
com o Pará, Mato Grosso do Norte e Maranhão. Nessas ãr~s onde a ocu
pação já se realizou há poucos anos e, agora, há um interesse muito grande 
por parte de grupos do Sul, do Sudeste, que para ali se deslocam. E ali nor
malmente, em qualquer sede de qualquer pequeno município, Senador, no 
hotel da praça central, senta-se um testa-de-ferro de um grupo do Sul ou do 
Sudeste e, sentado, espera que o grileiro o procure, e a primeira -pessoa que o 
procura é um grileíro. Estabelece toda a artimanha e toda a trama para, ou 
pressionar, para adquirir aO posseiro o direito de posse a preço de banana, se 
me permite o termo, ou mesmo, usando jagunço, queimando rancho, expul-
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sp.ndo os homens que desbravaram a terra, o solo hã 4 ou 5 anos. Esse é um 
processo que está se verificando em Goiás;- sobretudo, já há alguns anos, e 
que tem aumentado extraordinariamente d6 um ano para cá, sobretudo na re
gião do extremo-norte, região de Porto Nacional, de Pedro Afonso, de Ara
guaína, de Axi~á. de São Sebastião, lá na ponta do Pico do PapagaiO, de ~ra
guatins etc. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- De Xambioã, também? 

O SR. HF.NRIQl!E SANTILLO (PMDB- GO)- Xambioá, sim. Du
rante um certo tempo houve uma proteção lá, pelo comandante daquela área, 
de urna divisão do Exército, parece-me, ali, mas isso também cessou. Em 
Xambioá. 

Esse processo se faz há alguns anos e leva a uma concentração de terras. 
São_ posseiros que detêm a posse de 20, 30 alqueires geométricos e que, expul
sos, vão colaborar, efet!V"amente, com inchaço das grandes cidades e vão, 
também, propiciar um alargamento da extensão das propriedades rurais nes
ta região do País, que é uma região de expansão de fronteira agrícola, tam
bém. 

Do mesmo modo me parece, também, criticável, eminente Líder, que o 
INCRA, com a sua política, esteja pi'OpíCiarido isso. Todos sabemos, perfei
tamente, que o INCRA, do ano passado para cá, sobretudo, relegou a segun
do plano o processo de colonização por cooperativa de produtores, acabando 
por dar preferência às empresas particulares. E no caso das cooperativas que 
se associassem às empreiteiras que realizariam as obras de infra~estrutura 
quando, na verdade, sabemos perfeitamente que rsso também leva a um pro
cesso de concentração da propriedade rural, porque se reserva às empreiteiras 
sempre um certo número de lotes destinados_ ao processo de colonização. E 

seqüências deste grave problema do inchaço urbano no País, com a margina~ 
!idade, com o aumento da criminalidade, aumento da violência urbana, o 
grande aumento do volume de recursos que a sociedade brasileira, como um 
todo, precisa financiar para acudir, muito mal, todos os problemas de caráter 
de infra-estrutura urbana, problemas sociais-aâv.indos_ da c 1centração extre
mamente grande em determin~das cidades brasileiras. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO) -Com prazer, nobre 
Líder. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Para que eu apreenda melhor o 
pensamento de V. Ex•, eu me permitiria uma pergunta: acredita V. Ex• que a 
grande empresa agrícola é sempre um mal? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Quando instalada 
em áreas com os recursos subsidiados pelo povo, pela sociedade, pelo Gover
no, ocupando escassíssi"ma mão-de-obra, acho que sim. Acho que sim na me
dida em que, aumentando as estatísticas, aumentando a produção como um 
todo, gera problemas sociais gravíssimoS, CujõS cuStos são maiores do que o 
próprio aumento da produção agrícola. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• fez um perfil que me pa
rece muito peculiar, e conseqüentemente, nada geral. Seria uma grande em
presa agrícola que se beneficiasse de incentivos fiscais para não engajar mão
de-obra. Portanto, seria automação ou coisa parecida e ainda provocaria per
da de propriedades pequenas de velhos trabalhadores da terra, que acabaria 
sendo tangidos para a cidade. Nesse caso eu estaria de pleno acordo com V. 
Ex~ 

isto está se fazendo no Centro-Oeste, de um modo geral. 0 SR. HENRIQl!E SANTILLO (PMDB _ GO)- Ê quase sempre, ou 
O que eU considero, Sr. Presidente, é que a interVenção do Estado, com a sempre, a grande empresa rural que se moderniza ou moderniza a produção 

sua política- agrária~ que agrava o ·problema, tem agravado o problema. E a agrícola deste modo. 
mim me parece, estou absolutamente convencido de que a solução para toda O Sr~ Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Aí é que eu acho que quando V. 
a problemática brasileira, a solução principalmente para a questão social que Ex~ diz quase sempre, eu diria raramente. Porque uma empresa rural que se 
existe, é séria; PaSsa por uma iefonriulação da política agrária. Se tem ou não presta a um grande empreendimento aàfíCola de C:Xpressa-0, a menos que se 
o nome da reforma agrária, o certo é que essa questãO precisa ser discutida- trate de uma empresa pecuária que, de fato, acho que já chegamos à satu
pelo Congresso Nacional, que pretende representar a sociedade brasileira ração no campo da Amazônia Legal, ela, ao contrário, traz o engajamento de 
como um todo, mas também por todos os setores da sociedade civil. mão-de-obra, proporciona empregos diretos e indiretos com melhor produti-

0 Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB) ~Sr. Presidente, pela ordem. vidade, sem dúvida nenhuma, do que o nosso pobre rurícola que não tem si
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) _Com a palavra, pela ordem, 0 do, ao longo de todos os tempos, atravessados todos os tipos de governo, oh-

nobre Senador Humberto Lucena. jeto de um cuidado, de uma assistência especial. Todos nós sabemos que o 
mais- ardoroso defensor de uma reforma agrária- V. Ex' foi muito Cauteloso 

O SR. HUMBERTO LV CENA (PMDB- PB)- Requereria a V. Ex•, e não falou logo em reforma agrária- diz que não basta dividir a terra e, é 
Sr. Presidente, com a anuêncí:f do Líder da Maioria;- Senador Jarbas Passa ri- claro, não basta dar a terra. Ê preciso dar assistência e esta assistência não é 
nho, a prorrogação da sessão para que o nobre Senador Henrique Santillo só assistência técnica mas também assistência financeira. Eu só me permitiria, 
pudesse concluir o seu pronunciamento. nobre Senador Henrique Santillo, em horTICnagem à seriedade com que V. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação o requerimento. Ex' se conduz nesta Casa, lembrar-lhe o que vi na minha Amazônia, na Ama
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau- zônia real que eu chamo, a zona norte, o que era a antiga Região Norte. Eram 

sa.) 
Está aprovado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Agradeço imensa
mente ao ilustre Líder Humberto Lucena e a V. Ex•, Sr. Presídeilte. 

Mas, Sr. Presidente, a mim me parece que no desenvolvimento brasileiro 
a existência dos Atalla, dos Lutfalla, dos Lume, lamentavelmente não consti
tuem exceção ou acidente do processo de desenvolvimento do País, mas cons
tituem a regra, a norma geral do capitalismo brasileiro. 

O fato de esses casos virem a público, serem discutidos pela Nação, pela 
sociedade como um todo, e terem propiciado algumas medidas saneadoras, 
não significa que a manutenção desta política económica não leve à formação 
de outros impérios pai''tíCulares, com as benesses do Estado porque recorrem, 
quase sempre ou sempre, a recursos polpudos, a juros subsidiados pela nação 
brasileira, como um todo. 

Parece-se que este capitalismo de benesses, de privilégios a determinados 
grupos, a pretexto de que o desenvolvimento necessita desses grupos, é o que 
não é correto. O mínimo que se precísa entender é que a política económica 
só é realmente boa na medida em que, além de resolver problemas específicos, 
traz conseqUências benéficas para a Nação como um todo. 

Aumentar ou engordar as estatísticas agrícolas, será também uma mal
dição para este País, se se fizer com base nos grandes projetes agro pecuários, 
apenas. O que significará a ruína de milhões de pequenos agricultores, de pos
seiros, de arrendatários, de famílias que se mantêm e também ajudam, cola
boram com a construção da riqueza nacional, a nível de produção familiar. E, 
obviamente, um aumento do êxodo rural, recrudescimento desse processo 
com o maior inchaço, ainda, dos grandes centros urbanos, com todas as con-

regiões que há 350 imos estavam intocadas, praticamente, a não ser na 
fímbria dos rios. Não havia nada para dentro da floresta. Com a abertura das 
estradas, sobretudo das estradas Belém-Brasília e Transamazónica e a in
corporação do território paraense à União, -porque começou com Jusceli
no Kubitschek de Oliveira a incorporação de to quilómetros da cada mar
gem, e depois com o Presidente Médici subiu para 100 quilômetros de cada 
margem- a partir daí começamos a ter problemas graves, que nunca tínha
mos sonhado ter na área paraense. Ora, a área entretanto era trabalhada de 
maneira itinerante, com pequenos proprietárioS que trabalhavam a terra no 
primeiro ano, no segundo e no terceiro; do terceiro ·em diante nada mais da
vam. Aquele velho processo de lixiviação do solo e da laterização, e a partir 
dali nem mesmo a mandioca eles conseguem tirar. Quando se compara isto 
com algumas empresas organizadas, que estão hoje tirando sustento do solo 
não apenas para as populações lá existentes, como também até produzindo 
com possibilidade de participar do esforço de exportação brasileira, com 30 
mil empregados num sentido, to mil, 15 mil no outro, eu me pergunto se não 
deveríamos levar em consideração que as duas coisas são possíveis. Eu, por 
exemplo, me confesso inteiramente favorável e muito atraído pela tese que V. 
Ex• defende, do cooperativismo, sempre fui muito partidário do cooperativis
mo. Quando Governador do Estado do Pará, percebi uma coisa terrivelmente 
má, que era o cooperativismo desmoralizado pela leviandade, pela forma er
rada de fazer, às vezes pelo eleitoralismo com que se tratava a matéria. Re
centemente viSitei em Sergipe uma obra admirável do Bispo de Aracaju, que 
tem próximo daquela capTtã.l 5 fazendas comunitárias a quejâ nos referimos. 
Sabe V. Ex• o que aconteceu? Esses homens têm pequenas propriedades ru
rais. Parece-me que é exatamente o que V. Ex~ defende- a família, proprie
dade de natureza familiar. Eles levam todo o seu produto para a cooperativa 
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e não recebem 20 cruzeiros para a passagem de ônibus. que devem pagar 
quando voltam à sua propriedade. Creditam-nos e não lhes pagam o devido 
valor, porque o gerente da cooperetiva é um desastrado, para não correr o ris
co de chamar de desonesto. Então o pleito que ouvi lá, ouvi dezenas de colo
nos, o pleito .era mudar incontinentí o gerente que o INCRA mantém. A.í tem 
V. Ex•. por parte do Líder do Goveino, o teStemunho contra o próprio Go
verno, em parte. 

O SR. HENRIQtiE SANTILLO (PMDB- GO) - Acredito plena· 
mente que nessas áreas sobretudo de expansão deveria haver um fortaleci
mento efetivo do cooperativismo ni!al, com a coloniza-ção através de coope
rativas rurais. Seria a solução. Através tambêm do próprio INCRA, porque 
não podemos partir do princípio de que as falhas humanas são insanáveis. 

O Sr. Jar6as Passarinho (PDS- PA)- Também não digo isso. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Obvio. Elas são in· 
teiramente sanáveis. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- A colocação que faço, Senador 
Henrique Santillo, é quanto à escalada. Por exemplo, o nosso povo, e sobre
tudo diante dessas falhas tão repetidas na área governamental, digo por todos 
os tempos, partir para um grande projeto de frigoríficos, um grande projeto 
de produção de amendoim, um grande projeto de produção, como ê perfeita
mente possível, nas terras consideradas estéreis - os israelenses devem rir 
dessa expressão, imaginem terra esféril lá na Amazônia - de plantação de 
ananás e industrialização do produto. Tudo isso poderia ser feito se tivésse
mos melhor preparação para o exercíCio do cooperativismo. E aí concordo 
,com V. Ex', porque seria um trabalho em que ninguém exploraria o trabalho 
do outro, ou pelo menos é de se presumir que não explorasse. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Certo. Pelo~menos 
é de se presumir isto. Ao meSrilO tem-po seria uni fator, com a intervenção do 
Estado para a democratização da propriedade rural do Pafs. E um problema 
sério, qúalquer nome que se de. Os dados do INCRA nos revelam aqui, de 
1972 a 1978 um aumento extraordináríà õos latifúndios no País, quer por ex~ 
tensão, quer por falta de aproveitamento. Um por cento dos proprietários 
brasileiros que detinham, em 1972, 40% de todas as terras cultivadas, passa
ram a deter, em 1978,48% dessas terras; um por cento das maiores proprieda
des do País. E esses dados são falhos na medida em que um mesmo proprie
táriO-chega a ter quarenta, cinqüenta fazendas, com o mesmo nome. Portan
to, são contadas, na estatística, como uma propriedade apenas. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. HENRIQliE SATILLO (PMDB- GO)- Com prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Henrique Santillo, V. Ex• cita 
acertadamente a estatística, mas deve se levar em conta também que, devido à 
grande extensão de terras do País, têm surgido maiores propriedades do que 
menores proprietários. Isto sobretudo no Centro-Oeste. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Nas áreas de ex
pansão. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nas áreas de expansão, e essas passam a 
fazer parte da estatística. Daí porque, aparentemente, o que estamos fazendo 
poderia ser pensado como a eliminação de pequenas propriedades. No caso, 
o fenômeno se dá ao contrário. Quer dizer, há um certo desmembramento 
principalmente no Nordeste dessas propriedades. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Não. V. Ex• está fa
zendo afirmações que contestam o INCRA. 

O Sr. Jos;;; Lins (PDS - CE) - Estou me referind-o ao Nordeste. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - V. Ex• contesta o 
INCRA. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Não. 

O SR. HENRIQliE SANTILLO (PMDB- GO)- Sim. Vou citar da
dos preliminares do recadastramento de 1978. Tivemos uma concentração de 
propriedade rural em todos os Estados, mesmos em Rondônia. Isto se deve 
ao fato de se ter estabelecido uma sêrie de cooperativas nos últimos seis anos, 
em Rondônia. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Esse dado me é estranho. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Deu-se em todos os 
Estados, do Rio Grande do Sul, passando pelo Acre e em todos os Estados do 
Nordeste. Dado fornecido pelo INCRA. 

O Sr. José- Lins (PDS - CE)- Pela estatística levantada, inclusive na 
época em que eu estava na SUDENE, pela própria SUDENE e o Banco Mun-

dial, a conclusão que se chegou é que havia um grande desmembramento de 
propriedades, havendo um crescimento do número çie propriedades peque
nas, a redução das in_termediãrias e o aumento das grandes. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Aí sim. Houve em 
alguns Estados. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Exatamente. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ao mesmo tempo 
houve uma concentração maior da propriedade rural nas grandes proprieda
des. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Concordo com V. Ex•. Inclusive, devido 
a esse fenômeno de ocupação dessas zonas de fronteiras e de expansão agríco
la. Também queria levantar um outro problema que é impo1 ''ltíssimo para 
nós., -o do-bem-eStar-das populações rurais; o problema da dist;-:,;~ição de ter
ras; o problema da ocupação normal da terra, no País; o pr· ·. ·.çma da repar
tição da riqueza ê tudo o m-afs. S3.0 prOblemas interligados. V. Ex• fez uma re
ferência à posição do INCRA. V. Ex• disse que o INCRA, hoje, dá preferên
cia às empresas em- detrimento das cooperativaS ... 

O SR. HENRIQliE SANTILLO (PMDB - GO) - E quando ele dá 
uma concessão qualquer à cooperativa, ele o faz associado a uma empreiteira 
responsável pela construção do trabalho de infra~estrutura, e reserva também 
à empreiteira partiCular certo percentual do lote beneficiado. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Essa idéia colocada desse modo dá a im
pressão de que o Go_verno é contra a distribuiÇão de terras contra a pequena 
propriedade, quando na realidade não é. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Lamento que tenha 
sido, mas tem sido. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Acho sinceramente que o grande proble
ma do País é o problema de recursos. porque não basta distribuir terras ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO) -lnteressimte, Ex•, é 
que anotei aqui esse aspecto, justamente sobre isso. Eu perguntaria a V. 
Ex': as empreiteiras-têm r-ecursos próprios aqui no Brasil? Não têm! A quem 
recorrem as empreiteiras para a realização de todo esse trabalho de infra· 
estrutura? Em geral aos órgãos de crédito oficial, a longo prazo e a juros sub
sidiados, por toda a Nação brasileira. Por que não dar isto às cooperativas, 
ao invés de se dar às empreiteitas? Alega-se que as cooperativas não têm re
cursos próprios para todo o trabalho de infra-estrutura, por isso se exaurem 
no trabalho de infra-estrutura, não lhes restando nenhum recurso para a co
lonização em si. Ora, s-e se subsidiam os empreiteiros, se _se promovem finan
ciamentos e empréstimos aoS empreiteiros particulares, por que não às coope
rativas bem geridas? 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GOf- Pois não! 

O Sr. José Lins (PDS-- CE) =-- Eu daria uma opinião sobre isso. O 
problema, primeiro; é firiahceiro. Há necessidade de recursos para apoiar 
aqueles que vão ocupar a terra, sem o que esses homens se frustrarão e os pro
jetes serão levados ao fracasso. Segundo: há necessidade também de organi
zação administrativa. Concordo com V. Ex• que o melhor instrumento para 
administrar o que temos é a COoperativa. O objetivo fundamental da coopera
tiva é proteger o produtor contra o intermediário. Ora, se a produção ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- A nível de comer-
cialização, sim. · 

O Sr. José Lins (PDS-:- CE)- As cooperativas do mundo inteiro foi"am 
criadas com o objetivo de proteger o produtor. Mas, quando o produtor ine
xiste, simplesmente a cooperativa não tem o que proteger. Nesse caso, é preci
sç injetar recursos no sistema ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- São mais de dez mi
lhões de bóias-frias, Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não estamos discordando de V. Ex• 
Apenas, acho o seguinte: o INCRA está certo quando procura apoiar as coo
perativas e empresas que tenham capitalízação, contanto que os projetes des
sas empresas seja analisados e aprovados pelo INCRA e guardem um padrão 
de cooperação com aqueles que vão receber as suas terras, de ajuda a esses 
homens, exatamente dentro daquelas normas impostas pelo INCRA. Então, 
esse é um problema que deve ser bem entendido ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- É aí que complica, 
Ex• Veja bem: em geral, essas empreiteiras recorrem ao próprio GovernO, a 
recursos do próprio Governo, a juros subsidiados, recursos que são dificulta
dos às cooperativas. Ê o contrário, Ex•, o que está ocorrendo. Não está ha-
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vendo um privilegiamento às cooperativas; ao contrário, é istO que estou co
locando. Estou colocando justamente isso; é que não hã um privih;~giamento 
às cooperativas. Ao contrário, privilegiam-se as emp-resas particulares. Acho 
que essa não é a forma correta de se levar um processo de comercialização na 
região de expansão das fronteiras agrícolas. 

Quanto ao problema da concentração de propriedade rural, ela não está 
se fazendo apenas nos Estados do Centro-Oeste ou da Amazônia ou da Re
gião Norte. Não, ela está se faZendo. em todos os Estados brasileiros, incluin
do os Estados do Sul, incluindo os Estados do Sudeste. Ao mesmo tempo, jâ 
há um aumento dos minifúndios, mas há também, num outro extremo, um 
aumento acentuado da concentração da propriedade agrícola, com a elimi
nação das propriedades intermediàrias, que são importantíssimas como fato r 
de produção agrícola no País. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Um minuto só. Apenas para dizer a V. 
Ext- que as empresas que têm os seus projetas - empresas de colonização -
de acordo com a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que se habilitam ao 
INCRA, têm obrigação de entrar com parte de recUrsos seus, embora o Go
verno realmente as apóie. Mas os projetes de colonização são analisados e 
aprovados pelo INCRA, têm os seus padrões próprios e, afinal de contas, têm 
hoje levado a colonização a sucessos muito maiores do que as próprias coope
rativas, haja vista o Estado de V. Ext-

0 SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)-,. Pediria a V, Ex• que não per· 
mitisse apartes, porque dispõe somente de meio minuto, mesmo porque tere
mos uma sessão no Congress-o NacionaL 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Sr. Presidente, ter· 
minando, eu gostaria então de reíterar a minha denúncia âqui, lamentavel
mente, e conceder um aparte ligeiro ao eminente SenidOr Humberto Lucena, 
que está aguardando há bastante tempo. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Desejo parabenizâ.Jo pelo seu 
discurso. Voltando um pouco para me fixa~ na parte factual, chamar a 
atenção para um ponto que é da maior !mportância. Veja V. Ex• como a Igre
ja, neste País, tem sido injustiçada. Esses dois Sacerdotes que_ foram presos o 
foram porque compareceram a uma propriedade privada, a fim de dar a sua 
solidariedade àqueles que estavam sendo vítimas de uma perseguição por par
te da polícia estadwil. Isso vem demonstrar, à saciedade, que está se forman
do no País, em certos setores de nossa sociedade, un:t preconce_ito muito gran
de com relação à ação polítiCo-social da Igreja, q_ue não teln s'ido outra senão 
a de· defesa dos humildes e dos oprimidos. Nesse particular, ainda em relação 
ao discurso de V. Ex•, lembro-me de um posicionamento de Dom José Maria 
Pires, Arcebispo do meu Est"ado, que é uma das figuras hoje mais proeminen
tes do Clero do Nordeste brasileiro que, falando sobre os projetes agrope
cuários, aprovados pela SUDENE, teve uma declaração muito oportuna, di
zendo que Ho boi estava expulsando o homem do campo". Just~mente esse 
aspecto vai ao encontro das palavras de V. Ex•, porque, na verdade, acho que 
se abusou um pouco dos projetes agropecuários no Norfleste._ Terras que 
sempre foram tradicionalmente destinadas à agricUltura e até, em muitos ca
sos, à agricultura de subsistência, passaram a ser ocupadas por projetas agro
pecuários. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Sr. Presidente, com 
as palavras do ilustre Senador Humberto Lucena, encerro, reiteral).do a de
núncia e registrando o meu repúdio total às autoridades que, na verdade, não 
se sensibilizam com os gravíssimos problemas socials dos posseiros, dos ar
rendatários, bóias-frias e, lamentavelmente, quer a nível de município, quer a 
nível de Estado, quase_ sempre dão apoio a grileiros, a latifundiários, a gran
des empresários rurais que não sabem o que é a fome, que não sabem o que é 
o desabrigo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Discussão,- em primeiro tur-no,- dá Projeto de Lei do Senado n9 57, de 
1971, do Senador Benedito Ferreira, que regula a propaganda comercial dos 
produtos industrializados do fumo, tendo 

PARECERES das Comissões: 

N9 542/74- de Constituição e Justiça - ]9 pronunciamento: _favorável 
aos Projetes de Lei do Senado n9s 59 e 78, de f971, nos termos da Emenda n~' 
1-CCJ (Substitutivo), que apresenta e contrário ao de n9 57, de 1971; 

N~' 543/74- de Economia- ]I' pronunciamento: solicitando seja ouvida, 
em primeiro lugar, a Comissão de Saúde; 

N9 544/74- de Saúde- {I' pronunciamento: favorável ao Substitutivo 
da Comissão de Constituição e Justiça; 

N9 545/74- de Economia- 2"' pronunciamento: favorâvel aos projetes 
n~'s _59 e 78, de 1971, nos termos da Emenda n9 2-CE (Substitutivo), que apre
senta e contrário ao de n9 57, de 1971, com voto em separado do Senador Au-
gusto Franco; -

N~' 546/74- de Constituição e_ Justiça- 29 pronunciamento: pela consti~ 
tucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Economia; 

N9 547 j74- de Saúde- 2"' pronunciamento: favorável ao SubStitutivo 
da Comissão de Economia, com emenda de redação não formalizada; 

N9 548/74- de Finanças -{9 pronunciamento:~solicitando audiência do 
Ministério da Fazenda; 

N'i' 549/74 :- 2!? pronunciamento (ouvido o Ministério da Fazenda) con~ 
trário ãos projetes e ao substitutivo da COmissão de Economia; 

N9 693/80- de Constituição e Justiça- 31' pronunciamento: pela consti~ 
tucionalidade e juridicidade dos projetes; 

N9 694/80- de Saúde- 3~' pronunciamento: favorável aos projetas nos 
termos da emenda n"' 3-CS (Substitutivo), que apresenta; 

N~' 695/80 ~ de Constituição e Justiça- 41' pronunciamento: pela consti
tucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão de Saúde, com su~ 
bemenda que oferece; 

N9 ~96/80- 5~' pronunciamento: ratificando seu parecer anterior; 
N~' 697 (80- de Economia- 39 pronunciamento: fave:rável ao substituti

vo da Comissão de Saúde e à subemenda da Comissão de Constituição e Jus
tiça; 

N9 698/80- de Saúde- 49 pronunciamento: pela manutenção do pare
cer anterior, que concluiu por substitutivo e favorãvel à subemenda da Co
missão de Const_ituiçào e Justiça; 
· N9 699 f80 - de Finanças - J9 pronunciamento: favorável ao substituti
vo da Comissão de Saúde e à subemenda da Comissão de Constituição e Jus
tiça; e 

N!? 700j80- de Agricultura- (pronunciamento solicitado em plenário): 
favorãvet aos projetas nos termos da emenda nl' 4-CA (substitutivo), que 
apresenta. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o 
substitutivo da Comissão de Agricultura.) 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO No59, DE 1971 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n9s 57 e 78, 
de 1971, 24, de 1975, e 4, de 1976). 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADON' 78, DE 1971 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n'i's 57 e 59, 
de 1971, 24, de 1975, e 4, de 1976). 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 24, DE 1975 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do Senado n'i's 57, 59 e 
78, de 1971, e 4, de 1976). 

~s-

PROJETO DE LEI Db SENADO N> 4, DE 1976 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não hâ mais oradores inseri· 

tos. (Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do Senado n~'s 57, 59 e 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a 78, de 1971 • e 24• de !975). 
próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 57, DE 1971 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n<?s 59 e 78, 
de 1971, 24, de 1975,e 4, de 1976.) 

(Em regime de urgência- art. 371, "C", do Regimento Interno 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'73, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 664, 
de 19$0), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a ele
varem Cr$ 144:.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívidã. -Consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 665, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
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-7-
Vqtação, em turno único, do Projeto de Resolução nv 74, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Finanças, cOtno conclusão de seu Parecer n9 6-66, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação 
de empréstimo externo, no Valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de 
dólares) destinado à Companhia do MetropOlitano de São Paulo, tendo 

PARECER, sob n• 667, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade, com 

voto vencido ·cto Senador Leite Chaves. 

-8-
Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia corito conclusão de seu Parecer nv 668, 
de 1980), que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro Mül!er 
(SC) a contratar uma operação -de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, 
duzentos e vinte e cinco míl cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n• 669, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-

Votação em turno único, do Projeto de Resol~.~;ção n9 76, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n~' 670, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a ele
var em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dúvida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 671, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade: 

-10-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 672, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 673, de 1980, da Com";ão 
- de Constituição e Justiça, pela constituciC'nalidade e juridicidade. 

-li-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 81, del980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~' 680, de 
1980), que autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a realizar em
prêstimo externo deUS$ 20,000,000.00-(vinte milhões de dólares americanos) 
destinado a aparte de capital do município à Companhia do Metropolitano 
do Rió de ianeiro - RJ, tendo 

PARECER, sob n• 681, de 1980 da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-12-
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 339, de 

1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de 
bens públicos, e particulares, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorãvel; e 
- de Finanças, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 384, de 1980 do Senador 

Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão). 

-13-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado nv 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que 
declarou municípios brasileiros como âreas de interesse da segurança nacio
nal, tendo 

PARECER, sob n' 653, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto do Se

nador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores Nelson 
Carneiro e Lázaro Barboza. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 385, de 1980, do Senador 
Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Constituição ·e Justiça). 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estâ encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 



Setembro de l980 

MESA 

Presidente 
Luiz VIana 

1•-VIce-Pr•sldent• 
Nilo Coelho 

2•-vtce-Pr•sldent• 
Dinarto Mariz 

1 f-S•cretqárlo 
Al«txandre Costa 

2'·5ecretárlo 
Gabriel Hermes 

3•-S•cretárlo 
Lourival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gast&o Müller 

Suplent•s de Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 
Panos Pôrto 

COMISSOES 

Oiretor: Antônio Carlos de Nogueira 
Local: Anexo 11 - Témio 
Telefones: 211·3487 

211-3498 
211-3489 

A} SERVIÇO DE COMlSSOES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
Local: Anexo 11 - Têrreo 
Telefones: 211-3490 

211-3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vic&-Presid&nte: Leite Cha.,.es 

Suplent&s 

1. Passos Pôrto 
2. Benedito Canelas 
3. Pedro Pedrossian 
.4. José lins 

1. Evelósio Vieira 
2. Leite Cha ... es 
3. José Richo 

1. Jutahy Magalhóes 
2. Affonso Camargo 
3. Joõo Calmon 

1. Agenor Maria 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Sérgio da Fon5«tca Braga - 211 ·3492 
Reuniões: Qur;zrtas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - An&xo 11 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 

(7 m«tmbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canal& 
Vice-Presldente: Agenor Maria 

Titulare:. 
1. Mendes Canale 
2. Jo"' lins 
3. Eunice Michiles 
..&. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 
2. Agenor Mario 
3-. Mauro Benttvides 

Suplentes 
1. Raimundo Parenf& 
2. Alberto Silva 
3. Almir Pinto 

1. Marcos Fr«tire 
2. Humberto luceno 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sc-ç:lo H) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líd•t 

Paulo Bronard 

Vlce-Lídores 

Humberto Lucena 
José Richa 

Marcos Freire 
Maurb Benevid&s 
Nelson Carneiro 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce-Líd•r•s 

E'o'elósio Vieira 
Alberto Silvo 

Assistente: Carlos Guilherme fons&ea - 211 -3..&93 
Reuniões: Terç"as-feiras, às 10:00 horas 
Lo_çal: Sola "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 

{15 m&mbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de La Rocque 
19-Vice-Presidente: Aloysio Cho.,.e:o 
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplent!ls 

1. Bernardino Viana 1. Lenoir Vergas 
2. Helvídio Nunes 2. João Calmon 
3. Jose Samey 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Chaves 4. Milton Cabral 
5. Aderbal Juremo 5. Luiz Freire 
6. Murilo Bodoró 6. Arnon de Mello 
7. Moacyr Dalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 1. Cunha Lima 
2. Leite Choves 2. Tancredo Nevos 
3. Lózaro Borboza 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carn&iro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

Assistente: Daniel Rois de Souza - 211-3494 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Cfó.,.is BevilácquQ" - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presid_ente: Jess6 Freire 
Vice-Presidento: Lózaro Barboza 

Suplentes 

1. Jessé Freire 1. José Guiomard 
2. José Sarney 2. Tarso Outra 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Can«tlas 
4. Saldanha Derzi 4. Moacyr Dalla 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

1 . Itamar Franco 
2. Lózaro Barboza 

Lider 

Jarbas Passarinho 

Vlce-Líderes 

Aderbol Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
José lins 

Lomanto JUnior 
Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 
Saldanha Oerzi 

1. Henrique Sontillo 
2. Roberto Saturnino 

3. Adalberto Seno 
.4. Mauro Benevidos 

3. Gilvan Rocha 

Assistente: Ledo Ferreiro da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, à$ 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 

(11 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice-Presidento: Roberto Saturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. Helvídio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Sil'o'a 
3. José Lins 3. Benedito Ferreira 
4. Jessê Freire 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Richa 
2. Teot6nío Vilela 2. Orestes Quércia 
3. Marcos Freire 3. Tancredo Ne.,.es 
4. ~edro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211-3495 
Reuniões: Quartas-feira~, às 10:30 horas 
Local: Solo do Anexo "8" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - {CEC) 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulare~ 

Presidente: Jodo Colmon 
Vice-P~esidenter Jutahy Magalhães 

Suplentes 

1. João Calmon 
2. Torso Outra 
3. Jutahy Magalhães 
4. Aloysio Chaves 
S. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michile$ 

1. Adalberto Sena 
2. Evelósio Vieira 
3. Franco Montoro 

1. José Lins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kolume 
4. Pedro Pedrossian 

1. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 



4644 Tcr<:a-feira 16 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3.492 
Reuniões: Quintas-fe~iras, bs 10:00 hc.ras 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - A1;.:~xo 11 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Uma 
Vice·Presidente: Tancredo Neves 

li tu lares 

1. Raimundo Parente 
2. Jaào Lúcio 
3. Lamento Júnior 
.4. Affonso Camcrgo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Alberto Lavincs 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalh6es 

10. Mendes Canele 

1. Cunha Lima 
2. T ancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amaral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Cerzi 

2. luiz Freire 
3. Jené Freire 
4. José Sarney 
.S. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Barboza 
.4. José Richa 

Auistente: Carlos. Guilherme Fonseca - 211-3.493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

'Presidente: HelVidlo Nunes 
Vice-Presidente: Lenoir Vargas 

Titulares Suplentes 

1. lenoir Vergas 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Mkhiles 
4. Moacyr Dalla 4. Benedito Canelas 
5. Luiz Freire 
6. Aloysio Chav~ 

1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - 211·3.497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 
Locah Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. Jo6o Calmõri 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC'IONAL (Soçào II 1 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quartas-feiras., às 11 :00 horas 
locah Sola do Anexo "B" 

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Orestes Quércia 

Titulares 

1 . Lomanto Júnior 

2. Almir Pinto 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutahy Magalhães 
7. Lenoir Vergas 
8. Moacyr Oalla 
9. Raimundo Parente 

10. Saldanha Derzi 

1. José Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Itamar Franco 
4. Evondro Carreira 
5. Lázaro Borboza 

1 . Aftonso Camorgo 
2. Valdon Varjão 

Suplentes 

1. Tarso Outra 

2. João lUcia 
3. Aderbol Juremo 
4. José Sarney 
5. Murilo Badaró 

1. Agenor Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Evelcisio Vieira 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Anexo "B" 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Cerzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canale 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1 . Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Maria Thereza Magalhães Motta - 211-3501 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo li 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

ProsidenttJ: Tarso Outra 
]9-Vice-Prosidente: Saldanha Derzi 
29-Vice-Presidente: Lomanto Júnior 

Titulares 

1 . Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Cerzi 
4. Lamento JVnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderb<.1l Juremo 
7. Ahr:~ Pinto 
8. len, ... Vergas 
9. Luiz Freire 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. Henrique de Lo Rocquo 
4. José Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

Setembro de 1980 

1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar Franco 3. leite Chaves 
4. José Richa 
5. Amaral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: Cândido Hippertt - 2113490 o 211-3491 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo li 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1, Lamento Júnior 1. Saldanha Oerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richo 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: l.êda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sola ''Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1, R<.1imundo P<.1renli!ll 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furtan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomarcl 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunha limo 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Carlos da Fonsecc Braga - 211-3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prtl!sidente: Evandro Carreiro 
Vice-Presidento: Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Luiz Freire 
3. Bernardino Viana 
.4. Alberto Silva 
1. Evandro Carreira 
2. Humberto Lucena 
3. Lázaro Barboza 

Suplentes 

1. Affonso Camorgo 
2. Pedro Pedrossian 
3. Aderbol Juremo 

1. Orestes Quércia 
2. Evolásio Vieira 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - 211·3"'99 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9!30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo ll 



Setembro de 1980 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS - (CT) 

(7 membro5) 

COMPOSIÇÃO 

litulares 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vke-Presidenh~: Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1 , Passos P6rto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

1. Evandro Carreiro 
2. Lázaro Barbozo 
3. Orestes Quérc:ia 

1 . leite Chaves 
2. Agenor Maria 

Assistente: Leilo Leivas Ferro Costa - 211-3.497 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Ruy Barbcsa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo 11 --Tárreo- 211·3507 

Terça-feira. 16 4645 

Assistentes: 
Helena lsnard Accauhy - :211-3510 
Mouro Lopes de Só - 211·3509 
Clayton Zonlorenci - 211-3508 

C) SERVIÇO OE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUE:RITO 

Chefe: Cleide Mario S. F. Cruz 
Local: Anexo 11- Térreo- 211-3511 
Assistentes: 
Elizabeth Gil B. Vionna - 211-3510 
Nodir do Rocha Gomes - 21 1·3508 
Horoldo P. Fernandes - 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

lloOO 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA· SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-3882 Ramal-3880 GUILHERME 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

LEOA C. A. R. 
Ramal-3880 

C.S.P.C. 
Ramal-3882 

QUARTA SALAS ASSISTENTE c. E. c. ANEXO "8" StRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal-3882 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Ramal-3882 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.C.J. 
Ramal-3880 

DANIEL 
RUY BARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal-3882 

LEOA 

C.A. ANEXO''B" SÉRGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA 

I J,QQ C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-3880 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 12,00 C. R. 
Ramal-3880 THEREZA 

RUY BARBOSA 
C.R.E. 

Ramal-3882 CÂNDIDO 
li ,oo C.M. ANEXO ''B" CARLOS 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 


